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Demokratiberedningens protokoll 2022-01-31  

Tid och plats  

2022-01-31 klockan 13:00 -16:00 i Digitalt via Zoom 

Beslutande ledamöter 

Olof Nilsson (S) ordförande, Dick Pettersson (C), Marga Karttunen (SD), Carl-Åke Elmersjö (MP), Anders 

Pettersson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Jan Andersson (S), Karl-Arne Larsson (C), Mattias Widén (SD) 

Övriga närvarande 

Margaretha Gadde Jennische (M) insynsrepresentant, Karin Eljansbo, kanslichef, Disa Hasselberg, 

kommunsekreterare 

Tid och plats för justering 

2022-02-08 klockan 16:00 i Heby folkets hus 

Justerade paragrafer 

1- 2 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, Sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Olof Nilsson (S), Ordförande 

 _______________________________________________________________  

Dick Pettersson (C), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 

2022-01-31 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-09 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-03-03 

Underskrift 

 ___________________________________  

Disa Hasselberg 
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Innehållsförteckning 
Utvärdering av den politiska organisationen ......................................................................................................................................... 4 

Uppföljning av medborgarförslag inkomna 2021 ............................................................................................................................. 10 
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Db § 1 Dnr KS/2020:70 001 

Utvärdering av den politiska organisationen 
 

Demokratiberedningens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Om kommunalråd 

 Arvodesnivån för kommunstyrelsens ordförande ska ligga på 90% av Riksdagsmannaarvodet. 
 Totalt 2 heltidsarvoden finns till kommunalrådsresurs. Den resursen får sedan fördelas av 

fullmäktige vid valet till presidiet i kommunstyrelsen. Det valärendet kommer då att innehålla 
ställningstagande om tjänstgöringsgrader för två eller flera hel- och/eller deltidsarvoderade 
förtroendevalda. Detta ersätter 1:a och 2:e vice ordförandes fasta arvode i kommunstyrelsen. 

 Minst 40 procent öronmärks till oppositionsråd tillika kommunstyrelsens andre vice för att 
säkerställa att ingen orättvis fördelning sker till oppositionen. 

 Arbetsbeskrivning av kommunalråd och oppositionsråd skrivs in i kommunstyrelsens 
reglemente.  

 Personalutskottets ordförande får ett fast månadsarvode om 10% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode. 
 

Om gruppledare och demokratiberedningen: 

 En gruppledare per parti ska anmälas till fullmäktige, och i kommunfullmäktiges arbetsordning 
regleras det vad som förväntas av en gruppledare. 

 Gruppledare är arvoderade, och får ett lika stort månadsarvode vardera om 5 procent.  Arvodet 
täcker gruppledarmöten och annat ansvar i fullmäktige. Gruppledarna får precis som alla andra 
ledamöter arvode vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

 Demokratiberedningen ersätts av att gruppledarna + presidiet i kommunfullmäktige som 
fullmäktigeorgan. 

 Demokratiberedningens ordförandearvode tas bort. 
 

Förslag gällande valbarhetsreglerna till kommunstyrelse och nämnder 

 Valnämnden ska ej beröras av valbarhetsreglerna. 
 Ta bort lydelsen: Den som är insynsrepresentant i kommunstyrelsen eller nämnd får inte 

samtidigt vara insynsrepresentant i annan nämnd (undantag valnämnden). 
 

Vård- och omsorgsnämnden och sociala utskottet 

 Vård- och omsorgsnämndens presidium ska utgöra socialutskottets ledamöter,  med en 
gemensam ordförande för Von och SU.  

 Vård- och omsorgsnämndens ordförande erhåller ett fast månadsarvode på 45% av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i Von och SU får inget jourtillägg när hen tjänstgör då det ska täckas av det fasta 
arvodet. 

 Det 25 procentiga fasta arvodet för ordförande i sociala utskottet tas bort.  
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Kommunfullmäktiges revisorer 

 Ordförande i revisionen erhåller ett fast månadsarvode på 5% av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode. 

 Övriga revisorer  erhåller ett fast månadsarvode på 3% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
 

Övriga nämnder 

 Ordförande i utbildningsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 40% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode. 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 30% (dvs oförändrat) 
av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 20% (dvs oförändrat) 
av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i bygg- och miljönämnden erhåller ett fast månadsarvode på 20% (dvs oförändrat) av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 

Timarvoden 

 Att införa ytterligare ett intervall 0-2 timmar för korta digitala1 sammanträden som ersätts med 0,65 
% av RDA och skulle enligt 2021 års RDA då motsvara 450 kr (avrundat till närmsta tiotal). 

 Att öka ersättningen för över 8 timmar till 2,2 % av RDA vilket enligt 2021 års RDA då motsvara 1 540 
kr (avrunda till närmsta tiotal). 

 

Demokratiberedningens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att se över regler för övertagande av uppgifter om en ordförande blir 
sjukskriven eller frånvarande på annat sätt, samt vidare göra en översyn av rätt till 
arbetstidsbortfall. 

 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av den politiska 

organisationen och lämna förslag på ändringar inför nästa mandatperiod. Kommunfullmäktige har 

hittills beslutat att kommunfullmäktige ska bestå av 41 ledamöter. I övrigt är demokratiberedningen 

av uppfattningen att den politiska organisationen i stort kan lämnas oförändrad men föreslår att 

vissa ändringar genomförs gällande organisation och arvodesregler. Utöver de förslag som beskrivs 

nedan som i stor utsträckning behandlar de fasta arvodena till förtroendevalda med särskilda 

ansvarsuppgifter så anser demokratiberedningen att fullmäktiges presidium ska behålla den nivå på 

sina respektive arvoden även om man ligger högt i jämförelse med andra fullmäktigepresidier runt 

om i länet. Detta motiverar demokratiberedningen med att presidiet varken erhåller något arvode 

vid gruppledarträffar eller fullmäktigesammanträden som ska täckas av de fasta arvodena. Dessutom 

har hybridmöten, webbsändning och andra ändringar i fullmäktiges arbete under pågående 

mandatperiod inneburit mer administration och förberedelser för framförallt ordförande i 

kommunfullmäktige. Demokratiberedningen anser därmed att arvodena ligger på en rimlig nivå. 
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Beslutsunderlag 

Förslag från Centerpartiet, 31 januari 2022 

Tjänsteskrivelse, 21 januari 2022 

Sammanställning av kostnadsförändringar av olika förslag 

Db §  17/2021 

Checklista till mötet  

 

Förslag  

Till sammanträdet har demokratiberednings presidium lagt ett helhetsförslag. Till mötet har också 

Dick Pettersson (C) inkommit med förslag från Centerpartiet. I de fall där det finns olika förslag har 

ordförande genomfört votering. Carl-Åke Elmersjö (MP) lade också ett antal motförslag till Dick 

Petterssons (C) förslag gällande ändringar i nivåer för enskilda förtroendeuppdrag.  

Demokratiberedningens ordförande Olof Nilsson (S) föreslår demokratiberedningen att föreslå 

fullmäktige följande ändringar: 

Gruppledare och demokratiberedningen 

 Ändring Arbetsordning: gruppledare (en per parti) ska anmälas och det ska kortfattat beskrivas vad 
som förväntas av gruppledare. 

 Demokratiberedningen ersätts av att gruppledarna + presidiet i kommunfullmäktige som träffas 
under reglerade former. 

 Demokratiberedningens ordförandearvode tas bort. 
 Gruppledare är arvoderade, och får förslagsvis ett lika stort månadsarvode vardera om 5 procent.  

Arvodet täcker gruppledarmöten och annat ansvar i fullmäktige. Gruppledarna får precis som alla 
andra ledamöter arvode vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Demokratiberedningens ordförande Olof Nilsson (S) föreslår demokratiberedningen att föreslå 

fullmäktige följande ändringar: 

Nivåhöjande för hela organisationen 

 Att kommunstyrelsens ordförandes arvode ändras från 80 % av riksdagsmannaarvodet (RDA) till 90 % 
av RDA. 
 
Demokratiberedningens ordförande Olof Nilsson (S) föreslår demokratiberedningen att föreslå 

fullmäktige följande ändringar. 

Om kommunalråd 

 Totalt 2 heltidsarvoden finns till kommunalrådsresurs. Den resursen får sedan fördelas av 
fullmäktige vid valet till presidiet i kommunstyrelsen. Det valärendet kommer då att innehålla 
ställningstagande om tjänstgöringsgrader för två eller flera hel- och/eller deltidsarvoderade 
förtroendevalda. Detta ersätter 1:a och 2:e vice ordförandes fasta arvode i kommunstyrelsen. 

 Minst 40 procent öronmärks till oppositionsråd tillika Ks andre vice för att säkerställa att ingen 
orättvis fördelning sker till oppositionen. 

 Arbetsbeskrivning av kommunalråd och oppositionsråd skrivs in i kommunstyrelsens reglemente.  
 Personalutskottets ordförande får ett fast månadsarvode om 10% av kommunstyrelsens ordförandes 

arvode. 
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Dick Pettersson (C) föreslår demokratiberedningen att föreslå fullmäktige följande ändringar: 

 Kommunstyrelsens ordförande skall vara ett uppdrag på 100% och därmed ge arvode på 100% 
 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen har ett arvode på 40% 
 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen, till lika oppositionsråd har ett arvode på 40%. 
 Dessa nivåer ska fastslås av fullmäktige innan valet till fullmäktige för nästa mandatperiod och inte 

vara flexibla för förhandling. 
Ordförande ställer sitt egna förslag mot Dick Petterssons (C) förslag. De som röstar på ordförandes 

förslag röstar Ja och de som röster på Dick Petterssons (C) förslag röstar Nej. 

Carl-Åke Elmersjö (MP), Marga Karttunen (SD) och Olof Nilsson (S) röstar Ja. 

Dick Pettersson (C) och Anders Pettersson (S) röstar Nej.  

Ordförande finner att demokratiberedningen bifaller det egna förslaget.  

Vård- och omsorgsnämnden och sociala utskottet 

Demokratiberedningens ordförande föreslår demokratiberedningen att föreslå fullmäktige följande 

ändringar: 

 Vård- och omsorgsnämndens presidium ska utgöra socialutskottets ledamöter,  med en gemensam 
ordförande för Von och SU.  

 Denna ordförande får 45 procent i fast arvode. 
 Ordförande i Von och SU får inget jourtillägg när hen tjänstgör då det ska täckas av det fasta arvodet. 
 Det 25 procentiga fasta arvodet för ordf. sociala utskottet tas bort. 

 

Förslag gällande valbarhetsreglerna till kommunstyrelse och nämnder 

 
Demokratiberedningens ordförande  Olof Nilsson (S) föreslår demokratiberedningen att föreslå 
fullmäktige följande ändringar: 
 

 Valnämnden ska ej beröras av valbarhetsreglerna 
 Ta bort lydelsen: Den som är insynsrepresentant i kommunstyrelsen eller nämnd får inte samtidigt 

vara insynsrepresentant i annan nämnd (undantag valnämnden). 
 

Dick Pettersson (C) föreslår demokratiberedningen att föreslå fullmäktige följande ändringar: 

 Insynsrepresentant får vara insynsrepresentant i en nämnd/styrelse, ingen förändring från gällande 
reglemente.   
 
Ordförande ställer sitt eget förslag mot Centerpartiets förslag. De som röstar på ordförandes förslag 

röstar Ja och de som röster på Centerpartiets förslag röstar Nej. 

Carl-Åke Elmersjö (MP), Marga Karttunen (SD), Anders Pettersson (S)  och Olof Nilsson (S) röstar Ja. 

Dick Pettersson (C) röstar Nej.  

Ordförande finner att demokratiberedningen bifaller det egna förslaget.  

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Carl-Åke Elmersjö (MP) föreslår demokratiberedningen att föreslå fullmäktige följande ändringar: 

 Ordförande i revisionen erhåller ett fast månadsarvode på 5% av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode. 

 Övriga revisorer  erhåller ett fast månadsarvode på 3% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
 

Dick Pettersson (C) föreslår demokratiberedningen att föreslå fullmäktige följande ändringar: 

 Ordförande i revisionen erhåller ett fast månadsarvode på 5% av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode. 

 Övriga revisorer  erhåller ett fast månadsarvode på 2% av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
 
Ordförande ställer Carl-Åke Elmersjös (MP) förslag mot Dick Petterssons (C) förslag. De som röstar 

på Carl-Åke Elmersjös (MP) förslag röstar Ja och de som röster på Dick Petterssons (C) förslag röstar 

Nej. 

 
Carl-Åke Elmersjö (MP), Marga Karttunen (SD), Anders Pettersson (S) och Olof Nilsson (S) röstar Ja. 

Dick Pettersson (C) röstar Nej.  

 
Ordförande finner att demokratiberedningen bifaller Carl-Åke Elmersjös (MP) förslag.  

 

Utbildningsnämnden 

Dick Petterssons (C)  föreslår med bifall från demokratiberedningens ordförande 

demokratiberedningen att lägga följande förslag: 

 Ordförande i utbildningsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 40% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode. 

 

Övriga nämnder 

Dick Petterssons (C) föreslår demokratiberedningen att lägga följande förslag: 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 20% av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 15% av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i bygg- och miljönämnden erhåller ett fast månadsarvode på 15% av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode. 

 
Carl-Åke Elmersjö (MP) föreslår demokratiberedningen att lägga följande förslag: 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 30% (dvs oförändrat) av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden erhåller ett fast månadsarvode på 20% (dvs oförändrat) av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

 Ordförande i bygg- och miljönämnden erhåller ett fast månadsarvode på 20% (dvs oförändrat) av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 
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Ordförande ställer Carl-Åke Elmersjös (MP) förslag mot Centerpartiets förslag. De som röstar på 

ordförandes förslag röstar Ja och de som röster på Centerpartiets förslag röstar Nej. 

 
Carl-Åke Elmersjö (MP), Marga Karttunen (SD), Anders Pettersson (S) och Olof Nilsson (S) röstar Ja. 

Dick Pettersson (C) röstar Nej.  

Ordförande finner att demokratiberedningen bifaller Carl-Åke Elmersjös (MP) förslag.  

Timarvoden 

Centerpartiet föreslår med bifall från demokratiberedningens ordförande demokratiberedningen att 

lägga följande förslag: 

 Att införa ytterligare ett intervall 0-2 timmar för korta digitala2 sammanträden som ersätts med 0,65 % 
av RDA och skulle enligt 2021 års RDA då motsvara 450 kr (avrundat till närmsta tiotal). 

 Att öka ersättningen för över 8 timmar till 2,2 % av RDA vilket enligt 2021 års RDA då motsvara 1 540 kr 
(avrunda till närmsta tiotal). 

 

Reservation 
Dick Pettersson (C) reserverar sig mot de beslut som togs vid voteringarna till förmån för egna 

förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Jag motsätter mig att några beslut om den nya politiska organisationen flyttas över till nästa 

mandatperiod. Vi har en politisk tradition i Heby kommun, att den nya politiska organisationen skall 

vara färdig och beslutad innan den nya mandatperioden börjar. Det ger en stadig grund att utgå ifrån 

när det nya styret skall förhandlas fram. Dessutom är KSO ett heltidsuppdrag med dygnet runt 

ansvar! Man förväntas kunna bli nådd dygnet runt, året runt, från främst olika myndigheter. 

Inför detta sammanträde hade vi inte någon riktig kostnadsbild av den förslagna organisationen. 

Centerns förslag är ett sätt att se på uppdragen, med jämförelse från andra kommuner, och att 

begränsa kostnaderna. 

Dick Pettersson, Centerpartiet 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Personalchef 
Kanslichef 

 

  

                                                                    
2 Ej för fysiska sammanträden, då tillämpas intervallet på 0 – 4 timmar med den beräkningsnivån. 
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Db § 2 Dnr KS/2022:19 001 

Uppföljning av medborgarförslag inkomna 2021 
 

Demokratiberedningens beslut 

 Tackar för informationen och delger rapporten till fullmäktige och nämnder. 
 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har medborgare rätt att väcka ärenden i fullmäktige, så 

kallade medborgarförslag. Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 34 §  så ska ett ärende som väckts genom 

medborgarförslag om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det 

väcktes i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska en gång om året följas upp av demokratiberedningen, för att säkerställa att 

hanteringen av samtliga medborgarförslag sker på ett ändamålsenligt vis.  

Under 2021 inkom 7 antal medborgarförslag: 

 Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt område 
 Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö 
 Bygg en gång och cykelväg till Vittinge IP 
 Sänk avgifterna för färdtjänst, samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden 
 Kommunen bör frigöra mark för medborgarodling 
 Östervåla behöver en ny plats för att placera ut fti-burkar 
 Billigare resor i kollektivtrafiken för pensionärer 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 24 januari 2022 

 

Delges + bilaga 
Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

 

 

 


