
 

Nordanstigs kommun 
Fullmäktigeberedning för demokrati 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-18 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, torsdagen den 18 augusti 2022 kl 08:30 

Beslutande 
 

Carin Walldin (S), Ordförande 
Ola Wigg (S) 
Petra Modée (V) 
Petter Bykvist (V) närv tom kl 08:55 
Stig Eng (C) 
Sven Åke Eriksson (C), 1:e vice ordförande 
Helena Andersson (NOP) 
Per-Ola Wadin (L) 
Lars Hed (M) ersättare för Tua Eurén (M) 
Eva Andersson (SD) ersättare för Sandra Bjelkelöv (SD) 

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

Utses att justera Sven-Åke Eriksson (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-08-23 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-13 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

  Sven-Åke Eriksson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 

Sammanträdesdatum 2022-08-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-24 Datum då anslaget tas ned 2022-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 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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§ 13 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Ärendet behandlas på nästa sammanträde den 23 augusti 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati bereder förslag till politisk organisation 

inför kommande mandatperiod. Beredningen har tidigare lagt ett förslag om ändrat 

antal ledamöter och ersättare i ett antal nämnder, utskott och råd. Beredningen har 

också föreslagit att sociala myndighetsnämndens (SMN) uppdrag enbart ska 

omfatta myndighetsutövning. Kommunstyrelsen återtar därmed ansvar för bland 

annat arbetsmarknads- och integrationsfrågor. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2022 beslutades att ärendet skulle 

återremitteras till fullmäktigeberedningen för demokrati för en genomgång av 

ansvarsfördelningen mellan sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsens 

omsorgsutskott samt storleken på kommunstyrelsens utskott överlag. 

Vid dagens sammanträde lämnar Carin Walldin (S) och Ola Wigg (S) förslaget att 

kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 21 ersättare samt att 

kommunstyrelsens utskott ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare. 

För att övriga partier ska ha möjlighet att diskutera de föreslagna ändringarna så 

bestäms det att beredningen ska fortsätta behandlingen av ärendet den 23 augusti 

2022. 

När det gäller ansvarsfördelningen mellan sociala myndighetsnämnden och 

kommunstyrelsens omsorgsutskott så kvarstår beredningens tidigare förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens återremiss (kommunstyrelsens protokoll § 125/2022, dok nr 

131888). 

 

 


