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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö och digitalt via Teams, onsdagen den 6 april 2022  
kl 13:00-14:15 

Beslutande 
 

Carin Walldin (S), Ordförande 
Ola Wigg (S) 
Petra Modée (V) 
Göran Thybäck (V) ersättare för Petter Bykvist (V) 
Stig Eng (C) 
Sven Åke Eriksson (C), 1:e vice ordförande 
Helena Andersson (NOP) 
Lars Hed (M) ersättare för Tua Eurén (M) 
Per-Ola Wadin (L) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
 

Ersättare 
Natrix Öjemark (NOP) 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist 

Utses att justera Per-Ola Wadin (L) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-04-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 9-11 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

  Per-Ola Wadin   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 

Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-20 Datum då anslaget tas ned 2022-05-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 9 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedningen för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Inga ändringar föreslås. 
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§ 10 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Fullmäktigeberedningen för demokratis beslut 

1. Uppdra till verksamheten att sammanställa en organisation utifrån 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, tre ledamöter 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. Till dess gäller nuvarande två ledamöter och två 

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. De fem störta partierna får en 

ledamotplats och övriga partier blir ersättare (justeras utifrån antalet partier). 

Sociala myndighetsnämnden, fem ledamöter och inga ersättare (personunion 

med KS OU). 

Valberedningsnämnden, en ledamot och en ersättare från varje parti. 

Kommunstyrelsen, 13 ledamöter och 18 ersättare. 

Revisionen, fem ledamöter 

 

2. Förslaget ska behandlas i kommunstyrelsen 7 juni 2022 och i 

kommunfullmäktige 27 juni 2022. 
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Forts. § 10 

 

Reservationer 

Helena Andersson (NoP) reserverar sig enligt följande: 

"Vi i nordanstigspartiet.se vill inte stödja några förslag som enligt oss försämrar 

demokratin i kommunen. Att minska ner från dagens ersättarantal, 26 stycken till 18 

stycken gör att det totalt sett blir färre personer som sitter på kommunens olika 

politiska uppdrag. Istället för att värna om att fler personer ska få vara med och 

påverka så kommer vi nu röra oss åt ett mer odemokratiskt styre. Därför reserverar 

vi oss mot beslutet." 

 

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. 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen 

Sven-Åke Eriksson (C) yrkar 13 ledamöter och 26 ersättare. 

Lars Hed (M) med bifall av Per-Ola Wadin (L) yrkar 13 ledamöter och 18 ersättare. 

Sociala myndighetsnämnden 

Ola Wigg (S) yrkar 5 ledamöter och inga ersättare samt att nämnden endast ska 

hantera myndighetsärenden. 

Kommunstyrelsens utskott 

Fullmäktigeberedningen för demokrati antog vid sitt förra sammanträde att 

kommunstyrelsen utskott ska ha fem ledamöter och tre ersättare. 

Helena Andersson (NoP) yrkar att utskotten ska ha fem ledamöter och fem 

ersättare. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Lars Heds yrkanden om 

antal ersättare genom en omröstning.  
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Forts. § 10 

 

Omröstningsresultat 

Ola Wigg  26 ersättare 

Petra Modée  18 ersättare 

Stig Eng  26 ersättare 

Helena Andersson  26 ersättare 

Lars Hed  18 ersättare 

Göran Thybäck  18 ersättare 

Sandra Bjelkelöv  18 ersättare 

Sven-Åke Eriksson  26 ersättare 

Per-Ola Wadin  18 ersättare 

Carin Walldin  18 ersättare 

Med fyra röster för 26 ersättare mot 6 röster för 18 ersättare antar 

fullmäktigeberedningen för demokrati Lars Heds yrkande på 18 ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Sociala myndighetsnämnden 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande för sociala 

myndighetsnämnden och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens utskott 

Ordföranden ställer proposition på Helena Anderssons yrkande om fem ledamöter 

och fem ersättare majoritetens förslag på fem ledamöter och tre ersättare och finner 

majoritetens förslag antaget. 
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§ 11 Dnr 2022-000069 

Arvodesbestämmelser i Nordanstigs kommun 

Fullmäktigeberedningen för demokratis beslut 

Avvakta fullmäktiges beslut om den politiska organisationen inför nästa 

mandatperiod innan arvodesbestämmelserna hanteras vidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodena för de politiska uppdragen diskuteras. 

Ola Wigg (S) hade inför ett tidigare sammanträde 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 vid det sammanträdet att kommunstyrelsens ordförande 

får 80 procent av en riksdagsledamots arvode. 

Nordanstigspartiet.se föreslog att arvodesnivån ska vara oförändrad. 

 

 


