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§ 9 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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§ 10 Dnr 2021-000185  

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

1. Uppdra till kommunchef Erik Hedlund att tillsammans med kommunjurist 

Eva-Lisa Järvinen och kommunsekreterare Eva Engström, lämna förslag på hur 

den sociala myndighetsnämndens ska se ut nästa mandatperiod. 

2. Ordföranden Carin Walldin (S) och kommunsekreterare Eva Engström får i 

uppdrag att göra en tidsplan för demokratiberedningens arbete. 

3. Ordföranden Carin Walldin (S) tar på sig att kontakta de partier som inte har 

närvarat vid dagens sammanträde. 

4. Nästa sammanträde planeras till januari-februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen ska inför varje ny mandatperiod gå igenom den politiska 

organisationen och se om det behöver göras justeringar eller förändringar inom 

nämnder, styrelser, utskott och andra beslutsinstanser. 

När översynen är genomförd ska de politiska arvodena anpassas för respektive 

uppdrag.  

Vid dagens sammanträde inleds arbetet med en diskussion utifrån den nuvarande 

politiska organisationen. 

De punkter som demokratiberedningen särskilt vill diskutera inför nästa 

mandatperiod är följande: 

• Utbildningar för förtroendevalda 

• Omtag med ungdomsfullmäktige 

• Hälsinglands Utbildningsförbund 

• Krisledningsnämnden 

• Sociala myndighetsnämnden 

• BRÅ- och folkhälsorådet 

• Placering av kulturen 

Ordföranden Carin Walldin (S) föreslår även att några djupintervjuer ska 

genomföras bland medborgarna om hur de upplever tillgängligheten av 

förtroendevalda.                            

 

 


