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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, onsdagen den 19 oktober 2022 kl 10:00-12:40 

Beslutande 
 

Carin Walldin (S), Ordförande 
Ola Wigg (S) 
Petra Modée (V) 
Stig Eng (C) 
Helena Andersson (NOP) 
Lars Hed (M) ersättare för Tua Eurén (M) 
Patric Jonsson (KD) ersättare för Magdalena Fagerhov (KD) 
Eva Andersson (SD) ersättare för Sandra Bjelkelöv (SD) 
 
 

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

Utses att justera Lars Hed (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-10-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-18 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

 Lars Hed    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-26 Datum då anslaget tas ned 2022-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 16 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Följande extraärenden föreslås: 

Eva Andersson (SD): Förlägga fullmäktiges sammanträden på dagtid 

Petra Modée (V): Inkallelseordning i nämnder, utskott och styrelsen 
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§ 17 Dnr 2022-000069 

Arvodesbestämmelser i Nordanstigs kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Uppdra till verksamheten att inför kommunstyrelsens sammanträde göra en 

kostnadsberäkning av det nya arvodesförslaget. 

Fullmäktigeberedningen för demokratis förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från och med 

1 januari 2023. 

Reservationer 

Petra Modée (V) och Patric Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

deras respektive yrkanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2023-2026. Kommunfullmäktige bör även besluta om arvoden och 

andra ekonomiska förutsättning inför den kommande mandatperioden. 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget att bereda ärendet. 

Socialdemokraterna har sammanställt ett förslag till ersättning. Förslaget är baserat 

på olika procentsatser av en riksdagsledamots arvode till skillnad från idag då 

arvodena baseras på andelar. En av förändringarna är att kommunstyrelsens 

ordförande föreslås få 90 % av en riksdagsledamots arvode. Förslaget innebär även 

att oppositionsföreträdaren blir arvoderad med 40 % av en heltidstjänst. I övrigt 

innehåller förslaget mindre justeringar av arvodesnivåerna. 

Ordföranden Carin Walldin (S) föredrar förslaget. 

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S), med stöd av Stig Eng (C) och Lars Hed (M), yrkar 

bifall till Socialdemokraternas förslag. 

Petra Modée (V) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ska arvoderas med 80 % 

av riksdagsmannens arvode. 

Patric Jonsson (KD) yrkar att utbildningsutskottets vice ordförande arvoderas med 

5 % av riksdagsmannens arvode och vice ordförande i omsorgsutskottet arvoderas 

med 10 % av riksdagsmannens arvode. 

Stig Eng (C) yrkar att en kostnadsberäkning genomförs av det nya förslaget. 
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Forts. § 17 

 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om 90 % och Petra Modées yrkande 

om 80 % och finner sitt yrkande antaget. 

Utskottens vice ordföranden 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om 2,5 % till utbildningsutskottets 

vice ordförande och 5 % till omsorgsutskottets vice ordförande mot Patric Jonssons 

yrkande om 5 respektive 10 % och finner sitt yrkande antaget. 

Förslaget i övrigt 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande i övrigt samt Stig Engs yrkande om 

en kostnadsberäkning och finner dem antagna. 
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§ 18 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Fullmäktiges sammanträden på dagtid 

Avslå Eva Anderssons (SD) förslag att fullmäktiges sammanträden hålls på dagtid 

istället för på kvällstid. 

Inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott 

Uppdra till verksamheten att inhämta önskad inkallelseordning från samtliga partier 

representerade i kommunfullmäktige för att sedan kunna antas i fullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande extraärenden behandlas: 

Fullmäktiges sammanträden på dagtid 

Eva Andersson (SD) föreslår att fullmäktiges sammanträden hålls på dagtid istället 

för på kvällstid. 

Stig Eng (C) yrkar avslag på Eva Anderssons förslag. 

Ordföranden ställer proposition på Eva Andersons och Stig Engs yrkanden och 

finner Stig Engs avslagsyrkande antaget. 

Inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott 

Petra Modée (V) föreslår att inkallelseordningen för ersättare i styrelser, nämnder 

och utskott fastställs snarast. 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner det antaget.  

 

 


