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§ 1 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: 

Ola Wigg (S): Distansdeltagande i politiska sammanträden efter pandemin 
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§ 2 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i Nordanstigs 
kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Överlämna ärendet till den tillsatta arbetsgruppen som får utarbeta ett förslag till 

riktlinjer och hantering av E-petition/E-förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat Sandra Bjelkelövs (SD) 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. 

Fullmäktigeberedningen har tillsatt en tillfällig arbetsgrupp ed 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. 

På grund av pandemin har Demokratiberedningens arbete fått vänta men har nu 

återupptagits. 

Olika alternativ diskuteras. Vilka ska få lämna förslag och från vilken ålder. Vilka 

ska få rösta? Vilken instans ska hantera de inkomna förslagen och hur många röster 

krävs för att förslaget ska tas upp till politiskt beslut?  

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. § 2 

 

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). 

4. Fullmäktigeberedningen för demokrati beslutar 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. Arbetsgruppen ska bestå av Carin 

Walldin (S), Stig Eng (C), Andreas Högdahl (NoP) och Sandra Bjelkelöv (SD) 

(fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 6/2020).   
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§ 3 Dnr 2020-000307  

Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna 
motioner 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) m.fl. har tidigare lämnat en motion där förslaget var att 

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för motionshantering i enlighet med 

motionens argumentation samt att motionen behandlas skyndsamt. 

Motionen beviljades i kommunfullmäktige som lämnade ett uppdrag till 

fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer för 

motioner och motionssvar.  

Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet och går igenom ett utkast till 

dokument för hur vi kan hantera motioner och motionssvar. 

Punkter som diskuteras är  

• Genomgång med förvaltningen om motioner. 

• Avslag, motioner där förslaget är avslag kanske kan få en enklare hantering 

och att en motion som ska bifallas kan arbetas med lite mer. 

• Motioner ska helst besvaras inom ett halvår dock som längst inom ett år. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna motioner, dokumentnr 

122799.  

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt uppdra 

till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer 

för motioner och motionssvar (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-01-04, dok.nr. 123761). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen. Uppdra 

till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer 

för motioner och motionssvar (ledningsutskottets protokoll § 18/2021, dok.nr. 

124085). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen samt 

uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till 

riktlinjer för motioner och motionssvar (kommunstyrelsens protokoll § 

39/2021, dokumentnr. 124890). 
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Forts. § 3 

 

 

5. Fullmäktige beslutar att bevilja motionen samt uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer för 

motioner och motionssvar (fullmäktiges protokoll § 27/2021, dokumentnr. 

125649). 
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§ 4 Dnr 2021-000229  

Riktlinjer för distansdeltagande vid politiska 
sammanträden efter pandemins slut. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

En instruktion och plan behöver tas fram för vad som ska gälla för 

distansdeltagande vid politiska sammanträden efter pandemins slut. 

Instruktionen eller riktlinjen kan vara vägledande för de olika instanserna och även 

innehålla kriterierna för att få hålla sammanträdena med fysisk närvaro eller på 

distans. 

Ärendet behandlas vidare på nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Ola Wigg (S) tar upp frågan om vad som ska gälla för de politiska sammanträdena 

och ledamöters och ersättares deltagande på distans efter att pandemin är över. 

Ärendet diskuteras och inriktningen kan vara att kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen ska som grund fysiskt deltagande men att utskott och andra 

beredningar kan vara mer positiv till distansdeltagande. 

      

      

      

 

 


