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§ 5 Dnr 2020-000028  

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagen ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Ett extraärende föreslås: 

Kommunens styrande dokument på webben.  
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§ 6 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i Nordanstigs 
kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

1. Tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att utarbeta ett förslag till hur 

Nordanstigs kommun ska arbeta med E-petition, eller liknande möjlighet för 

allmänheten att lämna förslag till politiken via kommunens webbplats. 

2. Arbetsgruppen ska bestå av Carin Walldin (S), Stig Eng (C), Andreas 

Högdahl (NoP) och Sandra Bjelkelöv (SD).  

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. 

Vid föregående beredning beslutades att verksamheten skulle utreda vilken 

kostnadsmassa det skulle innebära att införa det så kallade "Linköpingsförslaget" i 

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

erfarenheter och utvärderingar från deras "Linköpingsförslag".  

Det beslutades även att uppdra till verksamheten 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.  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för Demokrati beslutar att 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". 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 (Fullmäktigeberedningen för Demokratis 

protokoll § 3/2020, dok.nr. 119021). 
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Forts. § 6 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Fullmäktigeberedningen för 

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

dialogen med medborgarna samt att motionen därmed är besvarad 

(fullmäktiges protokoll § 122/2019, dok.nr. 116183). 

3. Motion om införande av E-petition från Sandra Bjelkelöv (SD), 

dok.nr. 109999).  
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§ 7 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens 
hemsida. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Uppdra till verksamheten att göra motioner tillgängliga för allmänheten på 

kommunens webbplats.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att inkomna motioner, 

motioner som är under behandling samt besvarade motioner och dess svar ska göras 

tillgängliga på kommunens webbplats. Hon föreslår även att motionerna ska göras 

tillgängliga för nedladdning samt att ett register över motionerna ska finnas på 

webbplatsen. 

Fullmäktige har beslutat att uppdra till Fullmäktigeberedningen för Demokrati att 

beakta motionens förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för 

att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna.  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktige beslutar att uppdra till Fullmäktigeberedningen för Demokrati att 

beakta motionens förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta 

för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna (fullmäktiges 

protokoll § 41/2020, dok.nr 121115). 

2. Motion om att göra motioner tillgängliga för allmänheten via ett register på 

kommunens hemsida (Sandra Bjelkelövs (SD) motion dok.nr 110002).  
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§ 8 Dnr 2018-000261  

Tolkning av arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Behålla nuvarande skrivning i arvodesreglementet för förtroendevalda, när det 

gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Sammanfattning av ärendet 

Politiska ledningsgruppen har tidigare haft delegation på att tolka 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. Innan Politiska ledningsgruppen 

upplöstes beslutade de att överlämna ett uppdrag till Fullmäktigeberedningen för 

demokrati, att se om arvodesreglementet för förtroendevalda behöver kompletteras 

med ett maximalt antal timmar för förlorad arbetsförtjänst för ett enskilt 

sammanträde. 

Ärendet diskuteras. Idag har flera beslutsinstanser börjat ange en ungefärlig sluttid 

för sammanträdet redan i kallelsen för att underlätta för de förtroendevalda att 

avgöra hur många timmar de behöver ta ledigt från sitt arbete för att kunna delta i 

det politiska sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen beslutar överlämna till Fullmäktigeberedningen för 

demokrati att bereda förslaget att komplettera arvodesreglementet med ett maximalt 

antal timmar för förlorad arbetsförtjänst för ett enskilt sammanträde (politiska 

ledningsgruppens protokoll § 23/2020-04-21, § 23).       

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S) föreslår att skrivningen ska vara oförändrad om 

förlorad arbetsförtjänst i arvodesreglementet för förtroendevalda.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.  
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§ 9 Dnr 2020-000235  

Politiska styrdokument på kommunens webbplats. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Uppdra till verksamheten att orda så att de politiska styrdokumenten finns 

tillgängliga på ett bra sätt på kommunens webbplats.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag lämnas på att de politiska styrdokumenten ska finnas tillgängliga på 

kommunens webbplats. Förslaget gillas och uppdrag lämnas till verksamheten att 

ordna det på ett bra sätt.  

      

      

      

 

 


