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Svar på motion om antalledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa 
mandatperiod 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Maria Thunberg (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil 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 
nämnder. 

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

Enligt kommunallagen (KL), 5 kap. 1 §ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
bestämmas till ett udda tal och till minst 41 i kommuner med mellan 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 tillräckligt 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. 
De anser att det skulle missgynna de mindre partierna och därmed demokratin. 

Folkpartiet Liberalerna anser att antalet ledamöter i kommunfullmäktige bör förbli 
densamma som de är idag, 45 ordinarie, med motiveringen att olika geografiska 
delar i kommunen skall kunna vara representerade i kommunfullmäktige. 

Salas Bästa anser att antalet ledamöter bör minskas till 41 och att även antalet 
ledamöter i styrelse och nämnder bör minskas. De skriver att fö rankringen i 
styrelser och nämnder är indirekt valt och har därmed inte samma tyngd. 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 
kommundelarna skulle få en mindre chans att bli representerade. 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. Socialdemokraterna tillstyrker fö rslaget att en parlamentarisk 
utredning prövar antalledamöter i styrelse och nämnder. 

Vänsterpartiet avstyrker motionärernas förslag. Förslagen skulle göra att det 
demokratiska styret urvattnas och att de ekonomiska besparingarna är marginella 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 kommunfullmäktige från och med nästa mandatperiod bestäms till 
41. Däremot tillstyrkte de flesta förslaget att en parlamentarisk utredning prövar 
antalledamöter i styrelse och nämnder. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10, § 216: 

att genomföra en uppfö ljning och översyn av politisk organisation och 
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 20 15-01-0 l , kan fattas senast vid kornmunfullmäktiges sammanträde 
i maj 20 14, 
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Kommunstyrelsen 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en representant 
från vardera i kornmunfullmäktige 20 l J -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 20 J 5-20 J 8. 

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 ledamöter 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 Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Bilaga KS 2014/49/2 
Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Monica Fahrman <fahrman.lidstrom.monica@telia.com> 
den 28 oktober 2013 20:10 
Sofia Nilsson 

Ämne: Re: PÅMINNELSE 2- Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
styrelser och nämnder under nästa mandatperiod 

Hej Sofia 
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! 
>Vi har nu fått in yttrande från de flesta partier utom från er. 
> Kommer vi att få in något yttrande från er? 
> 
>Vänliga hälsningar 

> 
> Sofla Nilssen 

> 
> Registrator 
>Administrativa enheten 
> Kommunstyrelsens förvaltning 
> Sala kommun 

> 
> 
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande----
> Från: Sofia Nilsson 
> Skickat: den 21 augusti 2013 08:52 
>Till: Glenn Andersson; marcus.andersson@gruvtornet.se; 
> fahrman.lidstrom.monica@telia.com; maria-thunberg@hotmail.com; 
> agne@furingsten.se; christer.eriksson@centerpartiet.se 
>Ämne: PÅMINNELsE- Motion om antalledamöter och ersättare i 
>kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod 
> 
> Hej! 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 ·10- 2 8 
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>Här kommer en påminnelse om att lämna yttrande över Motion om antalledamöter och ersättare 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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Folkpartiet Liberalerna 
Sala kommun 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 ·10- 2 8 

Remissvar om Förändrat antal ledamöter i kommunfullmäktige i Sala kommun 

Folkpartiet Liberalerna har behandlat motionen om förändrat antalledamöter i Sala 
kommunfullmäktige och vill härmed meddela följande. 

Vi anser att antalet fullmäktigeledamöter skall ligga 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. 

\J;~· ~h•rke .. ..Ja·· rt~ .. mo~·~ ~ns ~~r~ •~ ~~u r d . ..~~l ~ • f• l' ~kt;~ VI a\/~lyt l u lVI dvnct IV ~·a9 Otll Cll .e UCetal KOlitmUn u .ma ·~6 . 

För Folkpartiet Liberalerna i Sala 

Agne Furingsten 
Ordförande 



SALA KOMMUN . 
Sofia Nilsso~i laga KS 201414914 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej Sofia, 

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

Salas Bästa instämmer med Moderaterna 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 på ett sunt sätt kombinerar förankring och handlingskraft. 

Den nuvarande organisationens förankring återfinns i kommunfullmäktige. Det är där som valresultatet för 2010 år 
återspeglar sig. Förankringen i styrelser och nämnder är indirekt valt och har inte samma tyngd. Dock så 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 
otympiigi: organ, tiii antalet. Riksdagen har 349 ledamöter som representerar 9 miijoner människor, Stockholms stad 
har lOlledamöter som representerar ca 1 miljon människor. Att lilla Sala med 0,02 miljoner invånare ska 
representeras av 451edamöter blir nästan komiskt i sammanhanget och trycker på den känsliga punkten om hur 
mycket pengar som de förtroendevalda får kosta . 

Att plädera för att bibehålla eller utöka antalet po!itiska ledamöter och ersättare kommer att öka det demokratiska 
inslaget avfärdar vi, det utökar istället inslaget av de politiska partierna och arvoden till deras partimedlemmar som i 
många fall inte har ett dugg med folkets val till kommunfullmäktige att göra. Då är det mycket mer naturligt med att 
övergå till det Schweitziska systemet med folkomröstning i sakfrågor, då detta är ren och skär demokrati. 

Egentligen skulle kommunfullmäktige kunna bestå av 15-20 ledamöter och ersätta kommunstyrelsen. För inte allt 
för länge sedan hade Sala ett stadsfullmäktige på 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 där den förtroendevalde, med fullmakt direkt från 
Salas befolkning, degraderas till röstboskap och underkastar sig de delegerade organens vilja och 
informationsövertag. 

Mot bakgrund av detta så kommer Salas Bästa att stödja Moderaternas förslag om att minska ned antalet 
förtroendevalda till 41, eftersom lagstiftningen inte medger större minskningar. Vi hoppas också på att kunna göra 
detsamma ute i nämnder och styrelser. 

Marcus Andersson 
Salas Bästa 

0224-132 88 
sala 

l 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

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

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink 2013 -09· 1 9 

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

2) Antalledamöter i Kommunfullmäktige, yttrande på motion 

Efter d iskussion antogs följande yttrande: 

DB menar att det är rimligt att antalet ledamöter i en så geografiskt spridd kommun som Sa la överskrider 

minimigränsen och avstyrker därför motionen. 

1\,aria Thunberg (M) reserverar sig til! förmån för den egna motionen. 

Med vänlig hälsning 
Jakob Fjellander 
sekreterare för Demokratiberedningen 

l 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Christer i Vrenninge <perenner@vrenninge.se> 
den 29 augusti 2013 14:16 
Sofia Nilsson 

Ämne: Re: PAMINNELSE- Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
styrelser och nämnder under nästa mandatperiod 

Hej! 
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 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08~ 2 9 

To: Glenn Andersson; !!I.?If!l~~and~0~on@ru:!:!Y.1Qf.n_~_t_s~; f~PJ.fl1_a.D)id~trom___,_Q1_0_!1j~_8@!~1@.co~ ; .Q'lil!l~.: 
thunberg@hotmail.com; agne@furingsten.se; christer.eriksson@centerpartiet.se 
Subject: PÅMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 
under nästa mandatperiod 

Hej! 
Här kommer en påminnelse om att !ämna yttrande över Motion om antalledamöter och ersättare 1 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod. 
Kommer ni att lämna något yttrande? 

Vänliga hälsningar 

Sofia Nilsson 

Registrator 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 

-----Ursprungligt 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; 
perjans118@hotmail.com; ragge.jagero@sverigedemokraterna.se 
Ämne: Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa 
mandatperiod 

Hej! 

Här kommer en motion till er för yttrande, se bifogade handlingar. 
Sista svarsdag är satt till måndag 10 juni. 

Vänliga hälsningar 

1 
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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 kommunfullmäktige 

bör minskas från nuvarande antalet 45 till 41 , vilket är det lägsta antalet som 

kommunallagen idag medger for 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 for 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 firmas inom den givna befolkning

en. Vad som kan anses vara ett rimligt antal kan variera, inte enbart på grund av 

kommunens storlek, utan också beroende på befolkningens heterogenitet och 

kornmunens näringslivsstruktur. 

Det i kommunallagen angivna storleksspann som Sala ligger inom är 12 00 l -

24 000 röstberättigade invånare i kommunen. A v de 290 kommuner som finns i 

Sverige är det 69 som faller inom det spannet. (Valmyndighetens statistik från 

2013-03-0 l.) Det varierar hur stora de olika fullmäktigeforsamlingarna är i 

dessa kommuner. 

Nedanstående tabell ger en bild av skillnaderna mellan kommunfullmäktiges 

storlek. 

Antal le-
darnöter 41 43 45 49 51 57 
Antal 
kommuner 
med detta 25 l 18 23 l 
antal i kf 

l 

Det är alltså 25 kommuner av de 69 som valt att lägga sig på lagens miniminivå. 

Det går inte att utläsa något som relaterar kommunfullmäktiges storlek till antal 

röstberättigade i kommunen. A v de 25 kommuner med 41 ledamöter är det 14 

som är större än Sala och 11 som är mindre. Av de som ligger på samrna nivå 

som Sala, dvs 45 ledamöter, är det 7 som är större och 1 O som är mindre. 

Samma sak gäller den stora grupp som har ett fullmäktige med 49 ledamöter. 

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 miniroinivå som kommunallagen föreskriver. Tvärtom 

kan den stora yta som kommunen har innebära att det finns olika intressen och 

vissa kulturella olikheter mellan de olika kommundelarna. Sådana olikheter får 

en mindre chans att bli representerade om antalet ledamöter inskränks. Det är 

värt att notera att antalet ledamöter i Sala minskades till mandatperioden 2007-

l O från 49 till 45 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 färre i kommunen som känner någon kommunpolitiker. 

A v ovan anförda skäl vill Socialdemokraterna i Sala avstyrka den första att
satsen i motionen. 

Den historieskrivning som motionärerna gör när det gäller ledamöter i styrelser 

och nämnuer är minst sagt förbryllande. Inför den nu varande mandatperioden 

ändrades över huvud taget inte antalet ledamöter i styrelser och nämnder. Däre

mot skedde en viss utökning inför förra mandatperiodens början 2007, då den 

gamla barn- och ungdomsnämnden delades i två. Detta skedde på de borgerliga 

partiemas initiativ, då vi från socialdemokratiskt håll i stället ville lägga sam

man gymnasie- och kulturfrågorna i samma nämnd i stället for att tillskapa ytter

ligare en nämnd. 

Inte heller medförde forändringen av den politiska organisationen som genom

fordes 2012-07-0 l någon utökning av antalet ledamöter i styrelser och nämnder. 

Enligt det beslut som togs av kommunfullmäktige 2011-12-19 (KF § 13 7/2011) 

minskade antalet ledamöter i styrelser och nämnder från 53 ledamöter till 40 och 

antalet ersättare med lika många. Till detta kan forstås också läggas ledamöter i 

fullmäktigeberedningarna 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 inför kommande mandatperioder. 

A v det skälet vill Socialdemokraterna i Sala tillstyrka den andra att-satsen i 
motionärernas förslag. 

Sala socialdemokratiska arbetarekommun 

Bengt Jansson 

sekreterare 
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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 antalledamöter 

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 

Dag som ovan 

Jan Eriksson 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kanslienheten 

Yttrande 

SALA KOM UN . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2Dl3 ·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 ledamöter i Kommunfullmäktige anser 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 genomföras. 

Sala 2013-05-27 

... 

J/.....;.--~ .... 
/7 

Ragg e J agero 

~ . .--
}-·7·~ ·---

~-:.~-:.· 

Gruppledare, Sverigedemokraterna, Sala 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Arne Persson <arne.persson@lernia.se> 
den 17 maj 2013 11 :48 
Sofia Nilsson 
Yttrande dnr 2013 201 

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

Kristdemokraterna i Sala lämnar följande yttrande 

SALAKOM UN . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -05- 1 7 

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

Enligt uppdrag 
Arne Persson 

Arne Persson 
Utbildningskonsult l Lernia utbildning 

Kungsgatan 42 
774 31 Avesta 
072 254 52 22 
arne. persson@lernia. se 
Besök gärna www.lernia .se 

le•rrlla ar l! ll av Sver 1~es ltldanl!e ko.Jr)!io.dpSh>retag. Yl tlrll>! 
p~ Ö'~r 80 c-rter och e-··bJL':1~r ~} a1St"?'r toom ~!'l'ann!ng., 
utbll<llll ll';!. )~>btf(Oachnhlg O<.h arsanlsauor.wt''"'klr·•s. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion Ink. 2013 ·05· O 2 

Antalledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder under nästa 
mandatperiod. 

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

Enligt kommunallagen, 5 kap. l§, ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige bestämmas till 
ett uddatal och till minst 41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade 
invånare. Antalet ledamöter är 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 fattas före utgången av mars månad valåret och berörd 
Länsstyrelse omedelbart underrättas. 

Antalet ledamöter i styrelse och nämnder utökades kraftigt inför innevarande mandatperiod. 
En utökning som gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat. En översyn av antalet 
ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av förtroendemannaorganisation under 
2013 . 

Vi förslagsställare delar uppfattningen att det för Sala kommun är tillräckligt med 41 
ledamöter för att uppnå medborgerlig förankring samt att antalet ledamöter i styrelse och 
nämnder prövas. Därigenom minskas kommunens kostnader för den politiska organisationen 
och föreslår därför kommunfullmäktige att besluta ... 

Att antalledamöter i Sala kommunfullmäktige from nästföljande mandatperiod bestäms till 41 

Att en parlamentarisk utredning prövar antalledamöter i styrelse och nämnder. 

samt 

Att vid bifall omedelbart underrätta Länsstyrelsen 

Sala den15mars 2013-03-11 

~~ 
Peter Molin (M) 

()(!{W fl 
Micha~l PB Jo 

!lJLt1 r 
YatolovE~) 

.~~~ 
Ma~t?'~Goldkuhl (M) 


