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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, torsdagen den 25 augusti 2022 kl 08:30-09:10 

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) 
Per-Ola Wadin (L) 
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 2022-08-30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 14-15 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

  Lars Hed   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 

Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-30 Datum då anslaget tas ned 2022-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 14 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Inga förändringar föreslås. 
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§ 15 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Fullmäktigeberedning för demokratis förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens utskott ska ha 7 ledamöter och 3 ersättare. 

2. Kommunstyrelsens beredande råd ska ha 3 ledamöter och inga ersättare. 

 

Fullmäktigeberedning för demokratis förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Sociala myndighetsnämndens reglemente fastställs enligt förslag daterat 

2022-04-20. 

2. Kommunstyrelsens reglemente fastställs enligt förslag daterat 2022-04-20. 

3. Kommunstyrelsen ska ha 13 ledamöter och 21 ersättare. 

4. Sociala myndighetsnämnden ska ha 5 ledamöter och inga ersättare. 

5. Byggnadsnämnden ska ha 5 ledamöter och 3 ersättare. 

6. Krisledningsnämnden ska ha 5 ledamöter och inga ersättare. 

7. Valnämnden ska ha 5 ledamöter samt ersättare enligt denna fördelning: De 5 

största partierna i kommunfullmäktige får en ledamotplats och övriga partier 

får en ersättarplats vardera (justeras utifrån antalet partier). 

8. Kommunfullmäktiges valberedningsnämnden byter namn till valberedningen. 

Valberedningen ska ha 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. 

9. Övriga nämnder och politiska instanser har oförändrade uppdrag samt 

oförändrat antal ledamöter och ersättare. 

10. Ändringarna av reglementen gäller från 1 januari 2023. 

11. Ändringar av antal ledamöter och ersättare börjar gälla vid den nya 

mandatperioden för respektive politisk instans.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati 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. 
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Forts. § 15 

 

När översynen är genomförd ska de politiska arvodena anpassas för respektive 

uppdrag.  

Fullmäktigeberedningen lämnade ett förslag till anpassad politisk organisation till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. Kommunstyrelsen återremitterade 

ärendet med uppdraget att se över ansvarsfördelningen mellan sociala 

myndighetsnämnden och kommunstyrelsens omsorgsutskott samt storleken på 

kommunstyrelsens utskott. 

Ärendet behandlades vid ett sammanträde den 18 augusti 2022 där 

Socialdemokraterna lade ett förslag på att ändra antalet ersättare i 

kommunstyrelsens till 21 ersättare jämfört med 18 ersättare i tidigare förslag. 

Vidare föreslog de att storleken på kommunstyrelsens utskott ska vara sju ledamöter 

och tre ersättare mot tidigare förslag på fem ledamöter och tre ersättare. 

De politiska partierna har sedan dess fått möjlighet att diskutera förslaget i sina 

partigrupper. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll 2022-04-06 § 10, dok nr 

130932. 

2. Kommunchef Erik Hedlunds och kommunjurist Eva-Lisa Järvinens 

tjänsteutlåtande 2022-04-20, dok nr 130936. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 § 125, dok nr 131888. 

 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens utskott 

Ordföranden Carin Walldin (S) yrkar att kommunstyrelsens utskott ska bestå av sju 

ledamöter och tre ersättare. 

Lars Hed (M), med stöd av Per-Ola Wadin (L) yrkar fem ledamöter och tre 

ersättare. 

Petra Modée (V) yrkar fem ledamöter och fem ersättare. 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden Carin Walldin (S) yrkar att kommunstyrelsen ska bestå av 13 

ledamöter och 21 ersättare. 

Petra Modée (V) yrkar 13 ledamöter och 18 ersättare. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsens utskott 

Ordföranden ställer proposition på sitt, Lars Heds och Petra Modées yrkanden och 

finner sitt yrkande antaget. 
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Forts. § 15 

 

Omröstning begärs. Ordföranden utser sitt yrkande som huvudförslag. Ett 

motförslag ska utses. Ordföranden ställer proposition på Lars Heds och Petra 

Modées yrkanden och finner att Lars Heds yrkande utses som motförslag. 

Fullmäktigeberedningen för demokrati godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder ordförandens yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Lars Heds yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fem Ja-röster för ordförandens yrkande mot fyra Nej-röster för Lars Heds 

yrkande antar fullmäktigeberedningen ordförandens förslag. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Carin Walldin (S) ordf X 

Ola Wigg (S)  X 

Petra Modée (V)  X 

Stig Eng (C)  X 

Helena Andersson (NoP) X 

Lars Hed (M)   X 

Patric Jonsson (KD)  X   

Per-Ola Wadin (L)  X 

Eva Andersson (SD) X 

 

Summa  5 4  

 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Petra Modées yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 

Övriga förslag politisk organisation 

Ordföranden ställer proposition på fullmäktigeberedningen för demokratis tidigare 

förslag på den politiska organisationen och finner det antaget.  

Beslut om storleken på kommunstyrelsens utskott och kommunstyrelsens beredande 

råd ska beslutas av kommunstyrelsen. 

 

 


