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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om antalledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa 
mandatperiod 
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DIARIENR' 2014/247 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Maria Thunberg (M), Mathias Go!dkuh! (M) och Emi! Klingström (M) 
inkom den 2 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att antalet 
ledamöter i Sala kommunfullmäktige från och med nästa mandatperiod bestäms till 
41 samt att en parlamentarisk utredning prövar antalledamöter i styrelse och 
iiämnder. 

Motionärerna skriver att Sa!a kommun sedan den 1 juli 2012 har förändrat sin 
politiska organisation. Antalet ledarnöter för styrelse och nämnder har utökats. 
Detta gör att kommunens kostnader för den politiska organisationen har ökat. 

Enligt kommunallagen (KL), 5 kap. l§ ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
bestämmas till ett udda tal och till minst 41 i kommuner med meilan 12 000-
24 000 röstberättigade invånare. Antalet ledamöter är, enligt de kommentarer och 
praxis som Sveriges Kommuner och Landsting har gett ut, bestämt med syftet att 
generera en tiilräckiigt bred medborgerlig förankring. Enligt 5 kap. 3 § i KL ska 
beslut om ändring av antalledamöter fattas före utgången av februari månad valåret 
och berörd Länsstyrelse ska omedelbart underrättas om sådant beslut fattas. 

Antalet ledamöter i styrelse och nämnder utökades kraftigt inför innevarande 
mandatperiod. Detta gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat. En översyn av 
antalet ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av förtroendemanna
organisationen. 

De politiska partierna i Sala och demokratiberedningen har yttrat sig över motionen. 

Miljöpartiet motsätter sig en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
Dc anser att det skulle missgynna de mindre partierna vch därmed demokratin. 

Folkpartiet Liberalerna anser att antalet ledamöter i kommunfullmäktige bör förbli 
UcltsanHiia sotn Je är idag, 45 ordiiiarie, ttled ututivefingen etti: olika geugtdfiska 
delar i kommunen skall kunna vara representerade i kommunfullmäktige. 

Salas Bästa anser att antalet ledamöter bör minskas till41 och att även antalet 
ledamöter i styrelse och nämnder bör minskas. De skriver att förankringen i 
styrelser och nämnder är indirekt valt och har därmed inte samma t';ngd. Det krävs 
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Kommunstyrelsen 

även mindre grupper av beslutsmässiga individer och därför har 
kommunfullmäktige valt att delegera ut sina befogenheter i stor utsträckning till 
underliggande organen. Anledningen till att kommunfullmäktige har så stor 
delegation beror på att de är ett för stort och otympligt organ till antalet ledamöter. 
Kommunfullmäktige skulle kunna bestå av 15-20 ledamöter och ersätta 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skulle då bli mycket mer vitalt och 
handlingskraftigt och stärka sin kontroll över hur kommunen styrs och utvecklas. 

Demokratiberedningen avstyrker förslaget om att antalet ledamöter minskas till 41. 
Man menar att det är rimligt att antalet ledamöter i en så geografiskt spridd 
kommun som Sala överskrider minimigränsen. 

Centerpartiet avstyrker förslaget om minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Avseende sammansättningen av nämnder och styrelser 
påpekas att en översyn skall göras i god tid före nästa val. 

Socialdemokraterna avstyrker förslaget att antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
minskas. Skulle man göra det skulle det kunna göra att kulturella olikheter mellan 
konunund.elarna skulle få en1uindre chans att bli representerade. Det är ailtid en 
a;r·vägning att göra mellan v-ad som är en rimHg demokratisk bredd för en beslutande 
församling som kommunfullmäktige är och vad som är rimligt ekonomiskt och 
effektivitetsmässigt. Socialdemokraterna tillstyrker förslaget att en parlamentarisk 
utredning prövar antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

Vänsterpartiet avstyrker motionärernas förslag. Förslagen skulle göra att det 
demoY,.ratiska styret urvattnas och att de ekonomiska besparing2rna är margi!!elb i 
jämförelse med att bibehålla en bred demokratisk bas. 

Sverigedemokraterna anser att antalet ledamöter i kommunfullmäktige bör fortsätta 
vara 45 till antalet, men att en utredning vad gäller antalet ledamöter i styrelse och 
nämnder är en god ide. 

Kristdemokraterna avstyrker motionärernas förslag med argumentet att det inte 
skulle leda till en tillräckligt bred politisk förankring i kommunfullmäktige. 

Moderaterna har inte inkommit med några synpunkter. 

Sammanfattningsvis är det bara Salas Bästa som tillstyrker förslaget att antalet 
ledamöter i Sala konin1u:nfuHn1äktige från och nted nästa utandatperiod bestän1s till 
41. Däremot tillstyrkte de flesta förslaget att en parlamentarisk utredning prövar 
antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10, § 216: 

alt gtBVHtldra tu uppfOUuiHg och ÖV~IS)'n av po1itisk ufgauh:ativll uch 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun, 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att gälla 
från och med 2015-01-01, kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 
i maj 2014, 
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~SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en representant 
från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 

att utse Glenn Andersson (S) till ordförande i den parlamentariskt sammansatta 
gruppen, samt 

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av politisk organisation och 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun under mandatperioden 2015-2018. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå förslaget att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 45 lerlamöter till 
41ledamöter under mandatperioden 2015-2018 

att frågan om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att prövar antalledamöter 
i styrelse och nämnder anses besvarad 

Per-Olov Ral'IJ (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Motion 

Antal ledamiter odl enittare i Kommunfullmlktige, styrelse odl nlmnder under nlsta 
mandatperiod. 

Sala kommun bar sedan l juli 2012 fOrändrat sin politiska organisation. Förutom en ny roll 
för fullmäktiges ledamöter bar antalet ledamöter för styrelse och nämnder utökats. 

Enligt kommnnailagen, 5 kap. l§, ska antalet ledamöter i kommunfu!!~ bestimmas till 
ett uddatal och till minst 41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade 
invånare. Antalet ledamöter lir enligt av SKL utgivna kommentarer och praxis bestämt med 
syfte att garantera en tillräckligt bred medborgerlig förankring. Enligt 3§ skall beslut om 
ändring av antalledamöter filttas före utgången av mars månad valåret och berörd 
Läns!ltyrelse omedelbart undell'iittas. 

A -•-• l"" ~<+- · 1.,. _._ -a d 1'1'---' •-= infö ' arand mandatperiud .i'>.illWit. eaiUllv- !:~tyre .•• 0"'-"1 ,_,!!!n_ef ut. IVOUf'S ........ ugt r 1IIJleV e , 
En utökning som gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat En översyn av antalet 
ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av t(;r.roendeiilaillillorganisaticn l'"d-
2013. 

Vi förslagsstJillare delar uppfilttningen att det för Sala kommun lir tillrickligt med 41 
ledamöter för att uppnå medborgerlig förankring s~mt att antalet ledamöter i styrelse och 
!!l!mnder pröva• Därigenom minskas kommunens kostnader för den politiska organisationen 
och föreslår därför kommunfullmllk"tige att besluta ... 

An antalledamöter i Sala kommunfullmäktige from nästföljande mandatperiod bestäms till41 

An en parlamentarisk utredning prövar antälledamöter i s..'y-relse och nämnder. 

samt 

An vid bifall omedelbart underrätta Lånsstyreisen 

Sala den 15 mars 2013..03-11 



Sofia 

Frän: 
Sklckat: 
Till: 
Amne: 

Arne Persson <ame.persson@lemia.se> 
den 17 maj 201311:48 
Sofie Nilsson 
Yttrande dn r 2013 201 

Yttrande över motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige dnr 2013/201 

Kristdemokraterna i Sala lämnar följande yttrande 

!nk. 2013 -os~ 1 7 

kristdemokraternas ställningstagande är att vi inte bifaller motionen då den inte kommer att leda till 
tillrllkligt bred politisk förankring i kommunfullmäktige. 

Enligt uppdrag 
Arne Persson 

Arne Persson 
Utbildningskonsult l lernia utbildning 

!C.u!!".,sgatan 42 
774 31 Avesta 
072 254 52 22 
"rne. oersson®lemia. se 
Besök tärna www.lernia.se 

l 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Kanslienheten 

Yttrande 

Ink 2013 ·05· 2 7 

Med anledning av Moderaterna i Salas inlämnande motion rörande förändring av antalet 
ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod, ger vi 
följande yttrande: 

Vad beträffar antalet ledmnöter i Kommun:fhllm!!ktige !!!L_<oer vi att nuvarande antal av 45 bör 
kvarstå. 

Vad beträffar antalet ledamöter i styrelser och nämnder, stöder vi att en utredning av dess 
antal kan genomf(jras. 

Sala 2013-05-27 

_ .. -~"·-_) c.,....-. 

(_ __ ""':» .. -)~--~ 
Ragge Jagero 

Gruppledare, Sverigedemokraterna, Sala 
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Vänsterpartiet i Sala 

Sala 20130610 

Vänsterpartiets yttrande angående: 

Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och 

nämnder under nästa mandatperiod. 

Vänsterpartiet anser inte att tiden är inne för ytterligare omorganisationer 

in nom Sala Kommun som medverkar till att det demokratiska styret urvattnas. 

De ekonomiska besparingar som görs i samband med minskat antal ledamöter 

är marginella, i jämförelse med vikten av att i kommunen bibehålla en bred 

demokratisk bas. 

Hur motionsförslaget påverkar mindre partiers politiska inflytande är för oss 

osäkert i dagsläget. 

Vänsterpartiet i Sala yrkar därför 

-att motionen avslås 

Dagsomovan 

.Jan Eriilssun 
Ordf6rande 



2013-07-26 

Yttrande över motion om antalledamöter i kommunfullmäktige, styrelser och 

nämnder under nästa mandatperiod 

Från Peter Molin (M) m fl. har inkommit en motion (D nr 2013/201) med rubri
cerade innehåll. Motionärerna menar att antalet ledamöter i kommunfullml!ktige 
bör minskas från nuvarande antalet 45 till4l, vilket är det lägsta antalet som 
kommunallagen idag medger för kommuner av Salas storlek. (SFS 1991:900, 5 

kap. l§) 

Det är alltid en avvägning att göra mellan vad som är en rimlig demokratisk 
bredd för en beslutande församling som kommunfullmäktige är och vad som är 
rimligt ekonomiskt och effektivitetsmässigt. Församlingen ska vara tillräckligt 
stor för att kunna företräda den befolkning som valt den, med rimlig hänsyn till 
olika intressen och åsiktsriktningar som kan finnas inom den givna befolkning

en. V ad som kan anses vara ett rimiigt antai kan variera, inte enbart på grund av 

kommune11s storlek, uhm också beroende på hefollmingens hf'lterogenitet och 
kommunens näringsliv&<:tro.l<ttlr. 

Det i kommunallagen angivna storieksspann som Sala ligger inom är 12 w i-
24 000 röstberättigade invånare i kommunen. Av de 290 kommuner som finns i 
Sverige är det 69 som faller inom det spa.-met. (V almyndighetens statis<.ik från 

2013-03-01.) Det varierar hur stora de olika fulimäktigeforsamiingarna ilr i 

dessa kommuner. 

Nedanstående tabell ger en bild av skillnaderna mellan kommunfullmJ!ktiges 

storlek. 

l Antall~ l darnöter 
Antal 

l kommuner l 
l

meddetta l 
antal i kf 

43 45 

l 

49 51 57 

18 23 l l 

Det är alitså 25 kommuner av de 69 som valt att lagga sig på lagens miniminivå. 
Det går inte att utläsa något som relaterar kommunfullmäktiges storlek till antal 
röstberättigade i kommunen. Av de 25 kommuner med 41 ledamöter är det 14 
som är större än Sala och 11 som är mindre. Av de som ligger på samma nivå 

som Sala, dvs 45 ledamöter, är det 7 som ilr större och lO som är mindre. 
Sanuna sak gällt:f dt:n &tura grupp sotn hat ett fulhr1äk.iige IJ:It.Xl49 iedarriöler. 

Det är 12 som är mindre och 11 som är större än Sala. 



Det finns inget som talar fOr att Salas befolkning är så homogen att det är lämp

ligt att lägga sig på den miniminivå som kommunallagen fOreskriver. Tvärtom 
kan den stora yta som kommunen har innebära att det finns olika intressen och 
vissa kulturella olikheter mellan de olika kommundelarna. Sådana olikheter :tar 
en mindre chans att bli representerade om antalet ledarnöter inskränks. Det är 
värt att notera att antalet ledarnöter i Sala minskades till mandatperioden 2007-
l O från 49 till45 ledamöter. Om den ytterligare minskning av antalet ledamöter 
som motionärerna fOrslår genomfOrs innebär det att kommunfullmäktige mins
kas med åtta ledamöter, eller med 16,33%, inom loppet av åtta år. Det är inte 
någon bra signal om man vill uppmuntra befolkningen till ett aktivt deltagande 
och ge dem möjlighet till påverkan på det kommunalpolitiska skeendet Det 

kommer att bli allt fiirre i kommunen som känner någon kommunpolitiker. 

Av oVIln anjiJrda s/clil vill Socialdemokraterna i Sala avstyrka den första att
satsen i motionen. 

Den histcrieskrivnir..g eom moticn!rerna g<!-r när det gäller ledamöter ! styrelser 
och nämnder är minst sagt fOrbry Ilande. InfOr den nuvarande mandatperioden 
ändrades över huvud taget inte antalet ledarnöter i styrelser och nämnder. Däre
mot 5kedde en viss ut5krJ.ng in..~r torra ma..J.dat"'-pericdens börj:l.."l 2007, då den 
gamla barn- och ungdomsnärr-.nden de13des i två. l)eti"..a skedde på de borgerliga 
partiemas initiativ, då vi från socialdemokratiskt håll i ståilet ville lägga sam
man gymnasie- och kulturfrågorna i samma nämnd i stället för att tillskapa ytter
ligare en nämnd. 

Inte heller medilirde ffirändringen av den politiska organisationen som genom
ilirdes 2012-07-01 någon utökning av antalet ledarnöter i styrelser och nämnder. 

Enligt det beslut som togs av ko!Th-nunfullmäktige 2011-12-19 (KF § 13 7/2011) 
mL~skade antalet leda.rnöter i styrelser och n!..T..nder frän 53 ledamöter till 40 och 
antalet ersättare med lika många. Till detta kan ilirstås också läggas ledamöter i 
fulimäktigeberedningarna som ökade med 26, men dessa har en mycket lägre 
sammanträdesfrekvens än nämnderna. 

Trots den icke helt korrekta bakgrundsbeskrivning som motionärerna gör, finns 
det dock skäl att inför nästa mandatperiod göra en översyn av den politiska or
ganisationen, vad avser antalet styrelser och nämnder liksom deras storlek. Detta 
är något som är brukligt inilir kommande mandatperioder. 

Av det skälet vill Socialdemokraterna i Sala tillstyrka den andra att-satsen i 
motionliremas förslag. 

Saia socialdemokratiska arbetarekommun 

Bengt Jansson 
sekreterare 

J 



Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 

Christer i Vrenninge <perenner@vrenninge.se> 
den 29 eugusti 201314:16 

TI!!: Sofia Nilsson 
Amne: Re: PAMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersattare i kommunfullmäktige, 

styrelser och namnder under nasta mandatperiod 

Hej l 
Ursäkta sena svaret. Centerpartiet förordar ingen förändring av antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. 
Avseende sammansättning av nämnder och styrelser ska en översyn göras i god tid före nästa val 

Hälsn 
Christer Eriksson (C) 
Gruppledare 

----Ursprungligt meddelande-
From: Sofia Nilsson 
Sent: Wednesday, August 21, 2013 8:51AM 
To: Glenn Andersson; marcus.andersson@gruvtornet.se; fahrma.n,lidstrom.monica@telia.com; maria
thunhcrg\a!hctmni!.com; ~gnc@furingstcn.se; ch:-fstcr.eriksscn@):::cnterpartict.sc 
Subject: PÅMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 
under nästa mandatperiod 

Hej! 
Här kommer en påminnelse om att lämna yttrande över Motion om antalledamöter och ersättare i 
kommunfl!!!m!kt!ge .. styrelser nch n.§mr.der tmder !lästa mandatperiod. 
Kommer ni att !ämna något yttrande? 

Vänliga hälsningar 

Sofia iliiisson 

Registrator 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 

--Ursprungiigt meddelande-
Från: Sofia Nilsson 
Skickat: den 13 maj 2013 12:43 
Till: Glenn Andersson; 'marcus.andersson@gruvtornet.se'; 'jan@rensch.se'; fahrman.lidstrom.monica@telia.com; 
'maria-thunberg@hotmail.com'; 'agne@furingsten.se'; christer.eriksson@centerpartiet.se; 
pcrjor:s118@hotrr:3i!.com; rag;;e.iagerc@sver:;;edemokroterr.n.se 
Ämne: Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa 
mandatperiod 

Hej l 

Här kommer er. motion till er för y1:trande, se bifogade handlingar. 
Sista svarsdag är satt till måndag 10 juni. 

Vänliga hälsningar 

l 



Sofia Nilsson 

Registrator 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Sklckat: 
TI!!: 
Kopia: 
Anine: 
Bifogade filer: 

Jakob Fjellander 
den 19 september 2013 09:30 
Kcmmunlnfo 
BengtJansson 
Yttrande 
Jakob Fjellander.vcf 

Ink. 2013 -09- 1 9 

Härmed insändes nedanstäende utdrag ur anteckningarna från gårdagens (13-09-18) sammanträde med 
demokratiberedningen (begärt yttrande över inkommen motion) 

2j Antalledamöter i Kommunfullmäktige, yttrande pA motton 

Efter diskussion antogs följande yttrande: 
DB menar att det är rimligt att antalet ledamöter i en sä geografiskt spridd kommun som Sala överskrider 
minimigränsen och avstyrker därför motionen. 
Maria Thunberg (M) reserverar sig till förmån för den egna motionen. 

Med vänlig hålsnJng 
Ja..lcob Fjellan.der 
sekreterare för Demokratiberedningen 

l 



Sofia 

Fnin: 
Sklckat: 
nu: 
Ä."1ine: 

Hej Sofia, 

Marcus Andersson <marcus@salasbasta.se> 
den 25 oktober 2013 19:49 
Sofia Nilsson 
Re: PAMINNELSE 2 - Motion om antalledamöter och ersattare i kmnrt1iunirullrnäidige, 
styrelser och namnder under nästa mandatperiod 

Salas Bästa instämmer med Moderatema i deras motion. Salas Bästa arbetar för att Sala ska utvecklas och för att 
detta ska vara möjligt så behövs en politisk organisation som genomsyras av livskraft. Det innebär att det behövs en 
organisation som pä ett sunt sätt kombinerar förankring och handlingskraft. 

Den nuvarande organisationens förankring äterfinns i kommunfullmäktige. Det är där som valresultatet för 2010 är 
Aterspeglar sig. Förankringen i styrelser Ot.."'h nämnder äi indirekt valt och har inte samma tyngd. Dock sä krävs, för 
att politiken ska kunna leverera resultat, även mindre grupper av beslutsmässiga Individer och därför har 
kommunfullmäktige valt att delegera ut sina befogenheter i stor utsträckning till de underliggande organen. 

Anledningen till den stora utdelegationen beror till stor del att kommunfullmäktige är ett alldeles för stort och 
otympligt organ, till antalet. Riksdagen har 349 ledamöter som representerar 9 miljoner människor, Stockholms stad 
har tOlledamöter som representerar ca 1 miljon människor. Att lilia Sala med 0,02 miljoner lnvänare ska 
representeras av 4Siedamöter blir nästan komiskt i sammanhanget och trycker pä den känsliga punkten om hur 
mycket pengar som de förtroendevalda får kosta. 

Att plädera för att bibehålla eller utöka antalet politiska ledamöter o~h ersätta~ kommer att ök~ det d"'mokr.~tiska 
inslaget avfärdar vi, det utökar istället inslaget av de politiska partierna och arvoden till deras partimedlemmar som i 
mänga fali Inte har ett dugg med folkets val till kommunfuilmäktlge att göra. Da är det mycket mer naturligt med att 
överg;l till det Schweitzlska systemet med folkomröstning i sakfnigor, dä detta är ren och skär demokrati. 

Egentligen skulle kommunfuilmäktlge kunna bestå av lS-20 ledamöter och ersätta kommunstyrelsen. För inte allt 
för länge sedan hade Sala ett stadsfullmäktige pä ett 20-talledamöter. 

Kommunfullmäktige skulle då bli mycket mer vitalt och handlingskraftigt och stärka sin kontroll över hur kommunen 
styrs och utvecklas. Dagens funktion liknar ett transportkompani dåir den förtroendevalde, med fullmakt direkt fnin 
Salas befolkning, degraderas till röstboskap och underkastar sig de delegerade organens vilja och 
informationsövertag. 

Mot bakgrund av detta så kommer Salas Bästa att stödja Moderatemas förslag om att minska ned antalet 
förtroendevalda till41, eftersom lagstiftningen inte medger större minskningar. Vi ho!lpas ocksil pA att kunna göra 
detsamma ute i nämnder och styrelser. 

Marcus Andersson 
Salas Bästa 

0224-132 BB 
sala 

l 



Folkpartiet Liberalerna 
Sala kommun 

2013 -10- 2 8 

Remissvar om Förändrat antalledamöter i kommunfullmäktige i Sala kommun 

Folkpartiet Liberalerna har behandlat motionen om förändrat antal ledamöter i Sala 
kommunfullmäktige och vill harmed meddela följande. 

Vi anser att antalet fullmäktigeledamöter skallligga på den nivå vi har haft sedan 
senaste förändringen. Bakgrunden till vårt ställningstagande är att vi är en 
geografiskt stor kommun i förhållande till vårt invånarantal och vi anser att olika 
geografiska delar skall kunna vara representerade i kommunfullmäktige. 

Vi avstyrker därför motionens förslag om ett reducerat kommunfullmäktige. 

För Folkpartiet Liberalerna i Sala 

Agne Fu;ingsten 
Ordförande 



Sofia Nilsson 

Från: 
Sklckat: 
Till: 

Monlee Fahrman <fahrman.lidstrom.rnonice@telia.com> 
den 28 oktober 2013 20:1 O 
Sofia Nilsson 

Ämne: Re: PAMINNELSE 2 - Motion om antalledamöter och ersattare i kommunfullmaldige, 
styrelser och namnder under nasta mandatperiod 

HejSofia 
Här kommer äntligen ett yttrande från oss i Miljöpartiet: 
"Vi motsätter oss en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi anser att det missgynnar de mindre 
partierna och därmed demokratin." 
Miljöpartiet de gröna i Sala 
Monica Fahrman 

Skickat från min IPad 

25 okt 2013 kl. 14:21 skrev Sofia Nilsson <Sofia.Nilsson@sala.se>: 

>Hej! 
>V! har :-t!J fått in )'1trand2 frän de fla~ta partier utcm fråil ~r. 
> Kommer vi att få in något yttrande från er? 
~ 

>Vänliga hälsningar 
> 
>Sofia Niisson 
> 
> Registrator 
>Administrativa enheten 
> Kommunstyrelsens förvaltning 
> Saia kommun 
> 
> 
> 
> 
> ---Ursprungligt meddelande---
> Från: Softa Nilsson 
> Skickat: den 21 augusti 2013 08:52 
>Till: Glenn Andersson; marcus.andersson@gruvtornet.se; 
> fahrman.lidstrom.monicacwtelia.com: maria-thunberg@notmail.com: 
> agne@furingsten.se~ s;]Jrister.erjksson@centeroartiet.se 
>Ämne: PÅMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersättare i 
> kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod 
> 
>Hej! 

2013 -tO- 2 8 

> Här kommer en påminnelse om att lämna yttrande över Motion om antalledamöter och ersattare i 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod. 
>Kommer ni att lämna något yttrande? 
> 
>Vänliga hälsningar 

> Sofia Nilsson 
> 
> Registrator 
> Kommunstyrelsens förvaltning 

l 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) angående sociala 
medier 

Andreas Weibom (M) har i interpellation till kommunalrådet ställt frågan om 
uppförande i sociala media samt frågar: 

l) Vad kommunalrådet anser om situationen 

2) Om kommunalrådet avser genomföra utbildning eller seminarium för de 
förtroendevalda om sociala medier 

Sociala medier har dc senaste 5-6 åren blivit allt viktigare for att fOra ut politiska 

budskap. Barack Obamas lyckade första presidentvalskampanj byggde till stor del 

på sociala medier och han sågs som en föregångare i sitt sätt att använda sig av 

dem. En del svenska politiker, även i Sala, syns ständigt på Twitter, Facebook och 

lustagram eller på tidningarnas webb-sidor, andra lyser mest med sin frånvaro. Att 

fi1mas i sociala 1nedier håller alla 1ned om är viktigt för politiker men en svår 

konst om man saknar insikt och kunskap om hur de kan eller får användas. 

Partierna rustar nu inför valrörelsen. Underfundiga karikatyrer med mycken 

humor och fantasi har förekommit i alla tider men ett växande problem i sociala 

medier är grova uttalanden om rasism, mobbning, personliga påhopp och andra 

oacceptabla tillmälen och kränkningar. Frågan om "uppförande etik och moral" 

är särskilt berättigad, inte minst i sociala medier, som är en relativt ny 

kommunikationsform för politiker och allmänhet. Alla har rätt att bli bemötta och 

behandlade med respekl och värdigheL 

Det inåstl; åligga ;;arjc enskild individ och parti ätt hålla sig till etik och god ton i 

media. Det är emellertid ett klokt påpekande att åtgärder kan vidtas for att gynna 

ett gott politiskt klimat i Sala under valrörelsen och i framtiden. 
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Kommunstyrelsen 

Jag kommer därför att föreslå att ordföranden i kommunfullmäktige samlar 

gruppledarna i fullmäktige och kommer överens om och undertecknar en politisk 

och etisk uppförandekod för inslag och kommentarer i media och allmänna 

utrymmen under valrörelsen men även framgent. Frågan om utbildning för 

förtroendevalda i sociala medier kan med fördel tas upp som ett inslag i den 

utbildning som alltid genomförs ny mandatperiod för nyvalda ledamöter och 

ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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