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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 6mars2018 kl. 13:00-15:30.
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Stig Jonsson (S)
Stig Eng (C)
Monica Olsson (S)
Börje Lindbiom (L)
Patric Jonsson (KD)
Kjell Bergström (MP)
Tor Tolander (M)
Ulrika Jonsäll (V)
Pernilla Kardell (C)

Ordförande

Övriga deltagande

Eva Engström
Fredrik Pahlberg

Kommunsekreterare
Kommunchet
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§4
Politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda.
Demokratiberedningen har uppdraget att se över den politiska
organisationen och arvoden till förtroendevalda inför kommande
mandatperiod.
Ett studiebesök har förts i Tierps kommun som har en liknande
organisation med kommunstyrelse och utskott. Studiebesöket var
mycket uppskattat och många idéer framkom till hur vi kan utveckla vår
egen organisation.
Vid dagens sammanträde fortsätter diskussionerna kring den framtida
politiska organisationen utifrån ett antal sammanställda punkter från
tidigare sammanträden samt från en beredning med fullmäktiges
presidium i Orbaden 15-16 november 2017.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll

§

1/2018.

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen ska ha 13 ledamöter och
26 ersättare.
Tor Tolander (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ha 13 ledamöter och
13 ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders
yrkande och finner Tor Tolanders yrkande antaget.
Omröstning begärs. Demokratiberedningen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder 26 ersättare röstar Ja.
Den som stöder 13 ersättare röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för 26 ersättare mot tre Nej-röster för 13 ersättare
antar demokratiberedningen Stig Engs yrkande på 26 ersättare. Två
ledamöter avstod från att rösta.
Monica Olsson
Ulrika Jonsäll
Tor Tolander
Börje Lindblom
Patric Jonsson
Justerandes signatur

Avstår
Nej
Nej
Ja
Nej
Utdragsbestyrkande
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Pernilla Kardell
Stig Eng
Kjell Bergström
Stig Jonsson

Ja
Ja
Avstår
Ja

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsens utskott ska ha 7 ledamöter
och 7 ersättare.
Monica Olsson (5) yrkar att utskotten ska ha 5 ledamöter och
5 ersättare.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Monica Olssons
yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Demokratiberedningen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder 7 ledamöter och 7 ersättare röstar Ja.
Den som stöder 5 ledamöter och 5 ersättare röstar Nej.

Omröstningsresultat
Med två Ja-röster för 7+7 mot tfem Nej-röster för 5+5 antar
demokratiberedningen Monica Olssons yrkande om 5 ledamöter och 5
ersättare. Två ledamöter avstod från att rösta.
Monica Olsson
Ulrika Jonsäll
Tor Tolander
Börje Lindblom
Patric Jonsson
Pernilla Kardell
Stig Eng
Kjell Bergström
Stig Jonsson

Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej
Ja
Ja
Avstår
Nej

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ersättarna i utskotten ska ha
närvarorätt och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på utskottens myndighetsuppdrag och
finner att utbildningsutskottet får myndighetsuppdrag för personer
0-20 år och omsorgsutskottet för personer från 21 år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på arvodesnivån för utskottens
ordföranden och för oppositionsföreträdaren och finner att det behöver
beredas mer. Likaså om partistödet ska kompletteras med en
utbi Idn in gspott.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstig ska arbeta för att få tillsätta vice
ordföranden i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Demokratiberedningens beslut
Arbeta vidare utifrån en politisk organisation enligt följande:

1. Behålla organisationen med en nämnd
13 ledamöter och 26 ersättare.

—

kommunstyrelsen med

2. Fyra utskott under kommunstyrelsen.
•

Utbildningsutskott 5+5 med myndighetsutövning för personer i
åldern 0-20 år.

•

Omsorgsutskott 5+5 med myndighetsutövning för personer från
21 år.

•

Ledningsutskott 5+5 utan budget- och personaluppdrag.

•

Budget- och personalutskott med 4 ledamöter (KSO och
utskottens ordföranden).

•

Ersäffarna i utskotten har närvarorätt.

3. Kommunstyrelsen behöver vara tydligare när de ger utskotten
utredningsuppdrag. Uppdragen behöver även vara tidsatta.
4. Sociala myndighetsnämnden tas bort. Uppdraget överförs till
kommunstyrelsen som fördelar uppdraget på två utskott.
5. Ett kommunalråd på 100 %.
6. Uppdra till verksamheten att bistå Ks och Kf presidier i deras
uppdrag arbeta fram ett förslag till ersättningsnivåer för
utskottsordförandena och oppositionsföreträdare samt övriga delar
i arvodesreglementet för förtroendevalda.
7. Samtliga utskottsordföranden ska vara ledamöter i
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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8. Arbeta vidare med partiföreträdararvodet och partistödet och
eventuellt en utbildningspott.
9. Fullmäktige ska mer aktivt arbeta med fullmäktigeberedningar.
Större ärenden ska kunna läggas på en fullmäktigeberedning och
vara tidsatta med ett tydligt uppdrag genom en projekt- eller
uppdragsplan. Fullmäktigeberedningarna ska få stöd i sitt arbete av
en tjänsteman som även ska vara beredningens sekreterare.
10. Kommunstyrelsens råd. Ingen sammanslagning mellan Handikappoch pensionärsrådet men kan arbeta med större samordning.
Kanske behöver reglerna för råden ses över. Råden ska fortsätta
ligga direkt under kommunstyrelsen. Politisk närvaro 3+2.
Ungdomsrådet kan ha annat politiskt stöd.
11. Uppdra till verksamheten att bistå Ks och Kf presidier i deras
uppdrag arbeta fram förslag till instruktioner för kommunal råd,
oppositionsföreträdare och utskottsordföranden.
12. Uppdra till Ks presidium att arbeta för att Nordanstig ska få tillsätta
vice ordföranden i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
13. Uppdra till verksamheten att arbeta för att erbjuda möjlighet till
sammanträdesrum för partiernas egna möten på kvällstid, samt en
egen arbetsplats för varje parti utrustade med dator, plats för
material, möjlighet till kopiering m.m.
14. Uppdra till verksamheten att till nästa sammanträde utreda om
reseersättning till och från sammanträdena kan utgå från
arbetsplatsen eller endast från bostaden samt hur reglerna ska
vara för uppgifter om förlorad arbetsförtjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

