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Beslutande 
 

Lars-Ove Gradin (C), 1:e vice ordförande närv from kl. 10:20 § 3 
Petra Modée (V) 
Ola Wigg (S) 
Stig Eng (C) 
Natrix Öjemark (NoP) ersättare för Helena Andersson (NOP) 
Lars Hed (M) ersättare för Tua Eurén (M) 
Petter Bykvist (V) 
Magdalena Fagerhov (KD) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
 
 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 

Eva Engström, kommunsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Hed (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2020-03-13 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-4 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Petra Modée § 1-2                                          Lars-Ove Gradin §§ 3-4                                      

 Justerare 

  

 Lars Hed    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 
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§ 1 Dnr 2020-000028  

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen för föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Ärende 4 Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens hemsida, är ännu 

inte behandlad i kommunfullmäktige och förslaget är att den tas bort. 

Diskussion om Ungdomsfullmäktige föreslås läggas till.  
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§ 2 Dnr 2020-000074  

Antal justerare av protokoll. 

Fullmäktigeberedning för demokratis förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av två ledamöter, en ur majoriteten och en 

ur oppositionen. 

Reservationer 

Stig Eng (C) och Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har i kommunstyrelsen föreslagit att det ska utredas om 

oppositionen kan få justera samtliga kommunstyrelsens protokoll. 

Kommunstyrelsen beslutade i § 240/2019-12-19, att uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att bereda ärendet. 

Beredningen diskuterar ärendet.           

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar på att justeringspersonen ska väljas bland kommunstyrelsens alla 

ledamöter. 

Lars Hed (M), med bifall av Petter Bykvist (V), yrkar att två justeringspersoner ska 

utses, en ur majoriteten och en ur oppositionen. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar att en justeringsperson utses från oppositionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden utser Stig Engs yrkande som huvudförslag. Ett motförslag ska utses. 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds och Sandra Bjelkelövs yrkanden och 

finner Lars Heds yrkande antaget som motförslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs och Lars Heds yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktigeberedningen godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande om en justerare bland ledamöterna röstar Ja. 

Den som stöder Lars Heds yrkande om två justerare varav en från majoriteten och 

en från oppositionen röstar Nej. 
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Forts. § 2 

 

Omröstningsresultat 

Stig Eng (C), Ola Wigg (S) och Sandra Bjelkelöv (SD) röstar Ja. 

Natrix Öjemark (NoP), Petter Bykvist (V), Lars Hed (M), Magdalena Fagerhov 

(KD) och Petra Modée (V) röstar Nej.  

Med tre Ja-röster för Stig Engs yrkande och fem Nej-röster för Lars Heds yrkande 

antar fullmäktigeberedningen Lars Heds yrkande. 
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§ 3 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i Nordanstigs 
kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

1. Uppdra till verksamheten att utreda vilken kostnadsmassa det skulle innebära 

att införa "Linköpingsförslaget" i Nordanstigs kommun samt årskostnader samt 

att få ta del av Linköpings kommuns erfarenheter och utvärderingar från deras 

"Linköpingsförslag".  

2. Uppdra till verksamheten att dessutom utreda möjligheterna för införandet av 

E-petition i Nordanstigs kommun. I detta uppdrag ska ingå att samla in 

information från flera kommuner där e-petition redan har införts, samt hur det 

skulle kunna se ut och fungera i Nordanstigs kommun. Kostnadsförslag för ett 

system med e-petition i Nordanstigs kommun ska också ingå i utredningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 

beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs kommuns demokratiska 

process så att kommunen på detta vis ska öka kommuninvånarnas inflytande. 

Fullmäktige beslutade i § 122/2019-09-30 att uppdra till Fullmäktigeberedningen 

för demokrati att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och 

dialogen med medborgarna. 

Olika sätt att föra dialog med medborgarna diskuteras, t.ex. e-petition och 

medborgarförslag.          

Yrkanden 

Natrix Öjemark (NoP) yrkar att verksamheten får i uppdrag att utreda vilken 

kostnadsmassa det skulle innebära att införa "Linköpingsförslaget" i Nordanstigs 

kommun samt årskostnader samt att få ta del av Linköpings kommuns erfarenheter 

och utvärderingar från deras "Linköpingsförslag".  

Petter Bykvist (V) yrkar tillägga att verksamheten får i uppdrag att utreda 

möjligheterna för införandet av E-petition i Nordanstigs kommun.  I detta uppdrag 

ska ingå att samla in information från flera kommuner där e-petition redan har 

införts, samt hur det skulle kunna se ut och fungera i Nordanstigs kommun. 

Kostnadsförslag för ett system med e-petition i Nordanstigs kommun ska också ingå 

i utredningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Natrix Öjemarks och Petter Bykvists yrkanden 

och finner dem antagna.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Fullmäktigeberedning för demokrati 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(7) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 4 Dnr 2020-000046  

Hur kan vi få fler till Ungdomsfullmäktige? 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Överlämna ärendet till utbildningsutskottet för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun startade Ungdomsfullmäktige under hösten 2018. Nu efter ett 

och ett halvt år har antalet ungdomar som kommer på mötena minskat. 

Verksamheten har besökt skolan och informerat eleverna i årskurs 7 på 

Bergsjöskolan om att ungdomsfullmäktige finns. 

Om det ska vara meningsfullt att fortsätta verksamheten så behöver fler ungdomar 

engagera sig och frågan är vad som behövs för att intresset för att delta i 

ungdomsfullmäktige ska öka.           

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar att ärendet överlämnas till utbildningsutskottet för 

beredning.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists yrkande och finner det antaget.  

 

 


