
 

 

  
  

 

 

 

 
Lathund för påverkanstorg 
 

Påverkanstorg – vad är det? 
En del av Juseks fullmäktige 2019 kommer att genomföras genom påverkanstorg. Påver-
kanstorg som mötesform är utvecklad av bland annat Johan Strid och Svenska Scoutföbun-
det inför deras stämma år 1996.  
 
Mötesformen kompletterar fullmäktigeförhandlingarna i plenum och ersätter de utskotts-
förhandlingar som Jusek tidigare haft på fullmäktige.  
 
Påverkanstorg är en öppen mötesform där diskussioner sker parallellt och fullmäktigedele-
gaterna har möjlighet att påverka i samtliga frågor som behandlas i påverkanstorgen. Syftet 
med arbetsformen är att ge fullmäktigedelegaterna möjlighet till större inflytande och däri-
genom öka förutsättningarna för delaktighet och påverkan. Arbetsformen är också lös-
ningsorienterad genom att den främjar yrkanden som tas fram i dialog.  
 
Den öppna mötesformen innebär att torgen är öppna för alla med närvaro- och yttranderätt, 
det vill säga fullmäktigedelegater, representanter för professionsföreningarna, förbundssty-
relseledamöter, förbundsmedlem som väckt en särskild fråga samt kanslianställda med 
funktionärsroll.  
 
Yrkanderätt har fullmäktigeledamot, representant för professionsförening, ledamot av för-
bundsstyrelsen samt medlem som inte är fullmäktigeledamot, dock enbart i fråga/or som 
väckts av den aktuella medlemmen.  
 
Rösträtt på påverkanstorgen har de som är fullmäktigeledamöter för en sektion.  
Alla påverkanstorg är öppna samtidigt och startar tisdag 14 maj 2019 klockan 13.45. Alla 
kan under den tid som påverkanstorgen pågår röra sig fritt mellan torgen för att lyssna och 
delta i diskussionerna.  
 

Ett utskott 
Parallellt med påverkanstorgen kommer ett utskott finnas – Dechargeutskottet. Respektive 
sektion utser tre fullmäktigedelegater var till utskottsarbetet. Dechargeutskottet behandlar 
propositioner och ärenden kopplade till förbundets ekonomi. När utskottsarbetet avslutats 
får även ledamöterna i utskottet delta på påverkanstorgen. 
 
Kom förberedd!  
För att du ska få största möjliga inflytande och utbyte av påverkanstorgen är det viktigt att 
du som delegat är insatt i de frågor som ska diskuteras på respektive torg. Det kan också 
vara en fördel att redan i förväg ha tänkt igenom och förberett eventuella yrkanden.  
 
Tips!  
Diskutera gemensamt i sektionen era ståndpunkter på respektive motion och proposition 
för att vara väl förberedd till diskussionerna på torgen.  
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Fyra påverkanstorg 
Påverkanstorgen är indelade i fyra teman och samlar propositioner och motioner. På torget 
diskuteras och lämnas förslag, yrkanden till hur fullmäktige ska besluta i olika frågor.  

• Framtid 
• Förbundspolitik 
• Interndemokrati 
• Medlemsnytta 

 

På torget 
Alla delegater med närvaro- och yttranderätt har möjlighet att under torgets öppettider dis-
kutera förslagen och lägga förslag, yrkanden med hjälp av det digitala mötessystemet.  
 
Deltagarna på torget bestämmer själva i vilka diskussioner de vill delta i och hur länge de 
vill delta. När som helst kan man välja att lämna en plats på torget för att övergå till att dis-
kutera en annan fråga på en annan plats med dem som för tillfället befinner sig där.  
 
90 minuter innan torget avslutas stänger möjligheten att lägga nya förslag, yrkanden i mö-
tessystemet. Detta för att förbereda för röstning på de olika förslag som inkommit under 
torgets öppettider. 
 
Torgarbetet avslutas med att samtliga delegater har möjlighet att rösta på förslagen, yrkan-
den som är kopplade till motioner och propositioner. Syftet med röstningsförfarandet på 
torget är att ta fram ett huvudförslag för varje motion och proposition inför onsdagens för-
handlingar i plenum.  
 
Om ditt förslag inte röstas fram till huvudförslag har du möjlighet att lyfta förslaget till för-
handlingarna i plenum. Det görs i det digitala mötessystemet.  
 

Roller på påverkanstorgen 
De viktigaste aktörerna på påverkanstorgen är självklart alla fullmäktigedelegater som del-
tar. Det är ni som diskuterar, lägger yrkanden och röstar på de olika förslag som finns på 
torgen. 
 
Det kommer att finnas en samtalsledare och en torgsekreterare på varje påverkanstorg. Deras 
uppdrag är att skapa förutsättningar för en bra diskussion samt att underlätta för, och 
hjälpa er fullmäktigedelegater på torgen i exempelvis formaliafrågor. 
 
Förbundsstyrelsens ledamöter kommer att finnas på plats på påverkanstorgen. De finns där 
för att förklara och svara på frågor om styrelsens förslag. De finns givetvis också där för att 
lyssna på och föra en dialog med deltagarna på torgen. 
 

Digitalt mötessystem 
Även i år är mötessystemet för fullmäktige är helt digitalt. Mötessystemet kommer att an-
vändas också på påverkanstorgen. Vid ankomst kommer alla fullmäktigedelegater att kvit-
tera ut en iPad i samband med registreringen. Du loggar in i mötessystemet med de person-
liga inloggningsuppgifter som skickats till dig med mejl.  
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Alla handlingar och dokument som är relevanta för respektive torgstation kommer du att 
hitta i systemets digitala föredragningslista. I det digitala mötessystemet kommer du att 
kunna följa det som händer i påverkanstorgen i form av yrkanden och omröstningar.  
 

Fullmäktigehandlingarna 
I respektive påverkanstorg samlas de propositioner, motioner och andra fullmäktigehand-
lingar som knyter an till påverkanstorgets tema. Alla fullmäktigehandlingar återfinns i det 
digitala mötessystemet, där de också finns fördelade på respektive torg.  
 
Alla fullmäktigehandlingar som ska behandlas på torget kommer, förutom att ligga i det di-
gitala mötessystemet, också finnas på digitala skärmar i torget för att tydligt åskådliggöra 
vilka alternativ du har att ta ställning till. 
 

Yrkanden 
Som fullmäktigedelegat ska du lägga yrkanden till alla motioner och direkt i mötessystemet i 
den iPad som du kvitterar ut vid ankomst. Du kan lägga ett yrkande genom att logga in på 
den med dina personliga inloggningsuppgifter som du fått via mail.  
 
För att yrka gör du så här: 
Det är viktigt att yrkanden formuleras som att-satser:  
 

Till exempel:  
Xx [namn/sektion/professionsförening] föreslår att fullmäktige beslutar att.... 

 
Om du lägger ett ändrings- och tilläggsyrkanden till proposition eller annan fullmäktige-
handling är det viktigt att det av yrkandet tydligt framgår var i dokumentet en ändring eller 
ett tillägg ska göras, genom att ange kapitel alternativt sida, stycke och mening.  
 

Till exempel: 
xx yrkar att första stycket, andra meningen i motion 3 ska ha följande lydelse… 

 
När du lagt till ditt yrkande i mötessystemet kommer det att bli synligt för alla och alla full-
mäktigeledamöter kan rösta på det när röstningen öppnar. När ditt yrkande registrerats i sy-
stemet kommer det också att visas på den digitala skärmen på torget i anslutning till det 
förslag yrkandet syftar till.  
 
Tänk på att finnas tillgänglig på plats eller på telefon när du lagt ditt yrkande, för det fall att 
torgfunktionärerna eller andra delegater skulle ha frågor kring ditt yrkande. 
 
Yrkanden kan läggas fram till klockan 16.45. Därefter är det yrkandestopp i torget. 
 

Omröstning 
Den sista delen av påverkantorget innebär digital omröstning på de olika förslagen som 
finns kopplade till respektive motion och proposition. Syftet med omröstningen är att ta 
fram ett huvudförslag som följer med till onsdagens plenarförhandling.  



 
Vid omröstning är det endast du som är fullmäktigeledamot för en sektion som kan rösta.  
Som fullmäktigeledamot kan du rösta på alla förslag i samtliga påverkanstorg fram till dess 
att påverkanstorgen stänger klockan 18.15.  
 
Omröstningen sker även den i det digitala mötessystemet i din läsplatta.  
 

Torgprotokoll och fullmäktigeförhandlingarna i plenum  
Utfallet i påverkanstorgen sammanfattas i ett torgprotokoll. Det är torgfunktionärerna som 
tar fram torgprotokollen. Av protokollen kommer de yrkanden som lagts och antalet röster 
de fått att framgå. Det yrkande/förslag som får flest röster i påverkanstorgen blir huvud-
förslag och kommer behandlas automatiskt i de efterföljande plenumförhandlingarna, som 
hålls på fullmäktiges andra dag.  
 

Hålltider påverkanstorg – tisdag 14 maj 
 
13.45  Påverkanstorgen öppnar.  

Du som fullmäktigedelegat rör dig mellan påverkanstorgets stationer, lyssnar 
och diskuterar med andra fullmäktigedelegater. Vill du lägga ett eller flera yr-
kanden kan du med fördel påbörja detta nu. 
På varje torg finns det en samtalsledare som främjar diskussionerna, samt en 
torgsekreterare som hjälper till med formalia. Har du frågor till förbundssty-
relsen så kommer det finnas representanter på plats vid respektive sektion.  
 

14.45  Paus 
Återsamling i din sektion. Det finns möjlighet att stämma av de diskussioner 
ni deltagit i på torgen, samt förbereda yrkanden. Du kan författa och skicka 
in yrkanden i mötessystemet även under pausen. 
 

15.30 Påverkanstorget öppnar på nytt  
Du som fullmäktigedelegat fortsätter röra dig mellan påverkanstorgets stat-
ioner, lyssnar och diskuterar med andra fullmäktigedelegater. Du kan författa 
och skicka in yrkanden. Processledaren på respektive torg jämkar liknande 
yrkanden. 
 

16.45 Yrkandestopp 
Klockan 16.45 stänger torgen för vidare diskussion och möjlighet att lägga 
yrkanden i mötessystemet. Fullmäktigedelegater som lagt yrkande återsamlas i 
torget för att finnas tillgängliga vid eventuella frågor inför röstande.  
Sektionerna återsamlas i hemvistet för att förbereda er inför röstning. 
Processledarna och torgsekreterarna ansvarar för att yrkanden är publicerade 
i mötessystemet. 
 

17.30 Röstning påbörjas 
Fullmäktigedelegater med rösträtt kan nu börja rösta på förslagen i det digi-
tala mötessystemet.  
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18.15 Röstning avslutas 
därefter Vi har ett resultat 
 
Röstresultatet kommer finnas i mötessystemet efter avslutad röstning. De framröstade för-
slagen blir huvudförslag i plenum dag 2, men samtliga yrkanden går att lyfta på nytt i ple-
num.  
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