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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö och digitalt via Teams, torsdagen den 3 mars 2022  
kl 14:00-16:30 

Beslutande 
 

Carin Walldin (S), Ordförande 
Petra Modée (V) 
Sven-Åke Eriksson (C) 
Ola Wigg (S) 
Stig Eng (C) 
Helena Andersson (NOP) 
Lars Hed (M) ersättare för Tua Eurén (M) 
Petter Bykvist (V) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
 

Ersättare 
Natrix Öjemark (NOP) 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Erik Hedlund, kommunchef 
Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist 

Utses att justera Stig Eng (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-03-08 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 5-8 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

 Stig Eng    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 

Sammanträdesdatum 2022-03-03 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-10 Datum då anslaget tas ned 2022-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 5 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Inga ändringar föreslås. 
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§ 6 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför  
mandatperioden 2023-2026 

Fullmäktigeberedningen för demokratis förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Ändra antalet ledamöter i krisledningsnämnden till fem ledamöter och inga 

ersättare.  

2. Kommunstyrelsens ordförande ska även vara ordförande i 

krisledningsnämnden. 

 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Arbeta utifrån en organisation med följande instanser och antal ledamöter och 

ersättare: 

Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse, fem ledamöter och tre ersättare. 

Nordanstig Vatten AB:s styrelse, fem ledamöter och två ersättare. 

Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse, fem ledamöter och två ersättare. 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse, treledamöter och en ersättare. 

Fiberstaden AB:s styrelse, en ledamot och en ersättare. 

Hälsinglands Utbildningsförbund, tre ledamöter och tre ersättare. 

MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, en ledamot och en ersättare. 

Ostkustbanan 2015 AB:s styrelse, en ledamot och en ersättare. 

Gemensamma nämnden för företagshälsovård kan komma att ändras till en ledamot 

och en ersättare. 

Kommunstyrelsens utskott, fem ledamöter och tre ersättare. 

Kommunstyrelsens beredande råd, tre ledamöter och inga ersättare. 

Byggnadsnämnden, fem ledamöter och tre ersättare. 

Valnämnden, fem ledamöter och tre ersättare (kan justeras om antalet partier 

förändras). 

Sociala myndighetsnämnden, fem ledamöter och tre ersättare  

(personunion med KS OU). 

Valberedningsnämnden, en ledamot och en ersättare från varje parti. 

Kommunstyrelsen, 13 ledamöter och 18 ersättare. 

Revisionen, fem ledamöter 
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Forts. § 6 

 

Reservationer 

Helena Andersson (NoP) reserverar sig till förmån till sitt yrkande om sju ledamöter 

och sju ersättare i kommunstyrelsens utskott med följande motivering: 

” Nordanstigspartiet vill inte ställa sig bakom förslag som inskränker kommunens 

demokratiordning. Förra mandatperioden hade vi 7 st ordinarie och 7 st ersättare i 

Omsorg- och Utbildningsutskottet och det minskades ned till 5 ordinarie och 5 

ersättare. Vi vill att dessa utskott har 7+7, för att säkra demokratin i kommunen. Nu 

vill krafter minska ned ytterligare, vilket leder till ännu en inskränkning av vår 

demokrati. Som en del av detta kommer vi även rösta emot förslag som höjer vissa 

politikers arvode.” 

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen ska inför varje ny mandatperiod gå igenom den politiska 

organisationen och se om det behöver göras justeringar eller förändringar i 

omfattningen och uppdraget för nämnder, styrelser, utskott och andra 

beslutsinstanser. 

När översynen är genomförd ska de politiska arvodena anpassas för respektive 

uppdrag.  

Vid dagens sammanträde fortsätter diskussionen utifrån de ändringar som 

diskuterades vid förra sammanträdet. 

Idag består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 26 ersättare. 

Centerpartiet och nordanstigspartiet.se föreslår oförändrat antal ledamöter och 

ersättare. 

Vänsterpartiet föreslår 13 ledamöter och 18 ersättare. 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna föreslår 13 ledamöter 

och 13 ersättare. 

Partierna enas om att valnämnden ska vara oförändrad med fem ledamöter och tre 

ersättare så till vida att den kan komma att justeras om antalet partier i fullmäktige 

förändras. 

Likaså ska valberedningsnämnden bestå av en ledamot med en ersättare från varje 

parti som är representerat i kommunfullmäktige. 

Antalet ledamöter i sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsens utskott 

diskuteras och olika förslag läggs. 
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Yrkanden 

Kommunstyrelsen: 

Centerpartiet och nordanstigspartiet.se föreslår oförändrat antal ledamöter och 

ersättare. 

Vänsterpartiet föreslår 13 ledamöter och 18 ersättare. 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna föreslår 13 ledamöter 

och 13 ersättare. 

Krisledningsnämnden 

Ola Wigg (S) föreslår att förändringen av krisledningsnämnden går vidare för beslut 

till nästa kommunstyrelse och fullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande om krisledningsnämnden 

och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen på antal ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen genom omröstning. 

Den som stöder 18 ersättare röstar Ja. 

Den som stöder 26 ersättare röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sex Ja-röster för 18 ersättare mot tre Nej-röster för 26 ersättare antar 

fullmäktigeberedningen för demokrati förslaget om 18 ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Ola Wigg (S)  Ja 

Petra Modée (V)  Ja 

Stig Eng (C)  Nej 

Helena Andersson (NoP)  Nej 

Lars Hed (M)  Ja 

Petter Bykvist (V)  Ja 

Sandra Bjelkelöv (SD)  Ja 

Sven-Åke Eriksson (C)  Nej 

Carin Walldin (S)  Ja 
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§ 7 Dnr 2022-000069 

Arvodesbestämmelser i Nordanstigs kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Fortsätta diskussionen vid ett extra sammanträde 6 april 2022 kl. 13:00. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodena för de politiska uppdragen diskuteras. 

Ola Wigg (S) har sammanställt ett förslag till ersättning. Förslaget är baserat på 

olika procentsatser av en riksdagsledamots månadsersättning till skillnad från idag 

då arvodena baseras på andelar. En annan förändring är att sammanträdesarvodet 

ändras från timpenning till hel- eller halvdagsarvode. Kommunstyrelsens 

ordförande föreslås få 90 procent av en riksdagsledamots arvode. 

Petter Bykvist (V) föreslår att kommunstyrelsens ordförande får 80 procent av en 

riksdagsledamots arvode. 

Nordanstigspartiet.se föreslår att arvodesnivån ska vara oförändrad. 

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S) föreslår att beredningen av ärendet fortsätter vid ett 

extra sammanträde 6 april 2022 kl. 13:00. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 
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§ 8 Dnr 2022-000040 

Politikerutbildning 2023 ny mandatperiod 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

1. Uppdra till verksamheten att ordna en utbildning i hat och hot via Sveriges 

kommuner och regioner, i samband med ett fullmäktigesammanträde. 

2. I övrigt godkänna planering av utbildning av förtroendevalda. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför den nya mandatperioden behöver politiken gå igenom vilka 

utbildningsinsatser som behöver erbjudas förtroendevalda inför den nya 

mandatperioden så att det kan planeras i god tid. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att riktade utbildningar för olika 

nämnders och utskotts uppdrag kommer att genomföras förutom generell 

utbildning. Även information om allmän handling och registrering kommer att 

genomföras. 

Eva-Lisa Järvinen har haft kontakt med SKR om en utbildnings i hat och hot inför 

valet och de har en utbildning på en timme som vi kan genomföra.  

 

 


