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Petra Modée (V) 
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Stig Eng (C) 
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§ 5 Dnr 2020-000028  

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen utan ändring. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 
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§ 6 Dnr 2018-000383  

Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis förslag 

Fullmäktiges beslutar 

Anta förslag till riktlinjer och hantering av 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. 

Den tillfälliga arbetsgruppens förslag redovisas och diskuteras. 

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). 

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). 
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Forts. § 6 

 

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). 

5. Fullmäktigeberedningen för demokrati beslutar överlämna ärendet till den 

tillsatta arbetsgruppen som får utarbeta ett förslag till riktlinjer och hantering 

av E-petition/E-förslag (fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll 

§ 2/2021). 

6. Verksamhetens utredning angående införande av e-förslag till Nordanstigs 

kommun (Henrik Kjölstads tjänsteutlåtande 2021-06-07, dokumentnr. 

126339). 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Fullmäktigeberedning för demokrati 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(7) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Dnr 2021-000232  

Riktlinjer för motioner och motionssvar 

Fullmäktigeberedning för demokratis förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Riktlinjer för motioner och motionssvar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) med flera har fått en motion beviljad av kommunfullmäktige. 

Motionens förslag var att ett förslag till policy för motionshanteringen skulle tas 

fram. När kommunfullmäktige beviljade motionen fick fullmäktigeberedningen för 

demokrati i uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och 

motionssvar. 

Beskrivning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har utarbetat ett förslag till riktlinjer för 

motioner och motionssvar. Kommunallagen och Fullmäktiges arbetsordning anger 

att fullmäktige ska följa upp alla motioner som ännu inte är besvarade. I förslaget 

till riktlinjer läggs även till en uppföljning av hur de motioner som har beviljats har 

verkställts och att detta ska redovisas för fullmäktige en gång per år.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till Riktlinjer för 

motioner och motionssvar (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2021-0518, dokumentnr. 125931). 

2. Förslag till Riktlinjer för motioner och motionssvar (dokumentnr. 125930). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 8 Dnr 2021-000229  

Riktlinjer för distansdeltagande vid politiska 
sammanträden efter pandemins slut. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Uppdra till verksamheten att sammanställa fullmäktigeberedningen för demokratis 

förslag till riktlinjer för distansdeltagande vid politiska sammanträden efter 

pandemins slut och skicka det vidare till kommunstyrelsen för beredning till 

fullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har tidigare diskuterat 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. Respektive ordförande 

avgör om sammanträdet ska genomföras på distans eller genom att fysiskt träffas. 

Vidare är inriktningen är att ledamöter och ersättare deltar på samma sätt. Detta för 

att uppnå att alla deltar på lika villkor. Däremot kan externa gäster och tjänstemän 

delta på distans även fast ett utskott sammanträder genom fysisk närvaro. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati beslutar att en instruktion och plan 

behöver tas fram för vad som ska gälla för distansdeltagande vid politiska 

sammanträden efter pandemins slut. 

2. 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 

(fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 4/2021, dokumentnr. 

126049). 

      

      

 

 


