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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-02-26 

Justerandes sign. 

Kf § 12 
Ks § 34 
Kf § 5 
Ks § 20 
Au§ 6 Dnr KS 0116/2017 

Uppföljning av kommunens politiska organisation 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommm1fullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 7 att från och 
med mandatperioden 2014-2018 skulle antalet ledamöter i kommunfullmäktige vara 25 
från att tidigare varit 31. Detta gjordes utifrån att Kommunallagen ändrades på det viset 
att kommuner med 8 000 röstberättigade invånare och därunder skulle ha ett udda antal 
ledamöter uppgående till minst 21 mot tidigare minst 31. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 om 
arbetsordning för kommunfullmäktige utifrån beslutet om antalet ledamöter den 
13 februari 2014 § 7. Vidare beslutades vid detta sammanträde§ 81 om reglemente för 
kommunstyrelsen innebärande att kommunstyrelsen fick nio ledamöter och nio ersättare 
mot tidigare elva ledamöter och elva ersättare samt antalet utskott minskades till två 
från tre. Därtill beslutades vid sammanträdet § 82 om utskottsorganisation där allmänna 
utskottet, bildningsutskottet och sociala utskottet övergick till ett allmänt utskott och ett 
bildnings- och socialt utskott. I samband med besluten§§ 81-82 beslutades att 
kommunstyrelsens reglemente och utskottsorganisationen skulle utvärderas. 

Det nya reglementet för kommunstyrelsen och den nya utskottsorganisationen trädde i 
kraft från och med den 1 januari 2015. 

Kanslichef Anders Andersson inkom med uppföljning av kommunens politiska 
organisation daterad den 11 november 2017. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 15 november 2017 § 189 att 
uppföljningen skulle tillsändas samtliga politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige med öppen frågeställning om deras åsikter om kommunens 
politiska organisation. Vidare beslutades att de politiska partierna skulle inkomma 
med synpunkter till dagens sanunanträde i allmänna utskottet. 

Synpunkter har inkommit från Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-02-26 

Justerandes sign. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på återremiss och beslut vid dagens sammanträde och 
finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 

Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande att extra 
sammanträde i kommunfullmäktige den 26 februari 2018 med anledning av beslut 
om den politiska organisationen mandatperioden 2018-2022 och avslag på yrkandet. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om extra sammanträde den 
26 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med motiveringen att utreda 
huruvida det är möjligt med ett kommunfullmäktige bestående av 21 ledamöter och 
en kommunstyrelse med nio ledamöter i samband med beviljande av ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktige beslutar om extra sammanträde den 26 februari 2018 med 
anledning av beslut om den politiska organisationen mandatperioden 2018-2022. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med utredning enligt kommunfullmäktiges 
beslut daterad den 19 februari 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige skall minskas till 21 från och med den 15 oktober 2018. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att uppdra åt en 
parlamentarisk grupp med representanter för samtliga politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige, under ledning av kommunfullmäktiges ordförande, utreda hur 
kommunfullmäktige kan vitaliseras samt hur ett ökat intresse för allmänheten att åtaga 
sig ett förtroendeuppdrag skall uppnås. Utredningen föreslås redovisa sitt resultat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2018. 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar, med bifall från Eva Renberg (V) och Niklas Hermansson (C), på 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om fortsatt 25 ledamöter i 
kommunfullmäktige från och med från och med den 15 oktober 2018. 



[919JLJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (7) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-02-26 

Justerandes sign. 

Votering 
Ordförande ställer följande proposition: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag. 
Den som röstar på Ulf Hildings (M) med fleras yrkande röstar nej. 

Om röst ni ngsresu ltat 
Följande personer röstar j a: 
Ewa-Leena Johansson (S), Torgny Björn (S), Ken Karlsson (S), Gert Stark (S), 
Ulla Kalander-Karlsson (S), Arne Eklund (S), Maud Tsupukka (S), 
Mattias Svedberg (S), Susanne Hall (S), Hans Karlsson (SD), Jens Pettersson (SD), 
Ronnie Wegerstedt (SD), Kenneth Axelsson (SD) och Mathias Eriksson (SD). 

Följande röstar nej : 
Ulf Hilding (M), Bo Fjällman (M), Daniel Johansson (M), Niklas Hermansson (C), 
Rolf Granberg (C), Sture Ekmark (V), Hendrik Bijloo (L) och Ronnie Edvardsson (MP). 

Ordförande finner att 14 röstat ja och 8 röstat nej . Kommunfullmäktige har beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommmuullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige skall minskas 
till 21 från och med den 15 oktober 2018. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdra åt en parlamentarisk grupp med 
representanter för samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige, under 
ledning av kommunfullmäktiges ordförande, utreda hur kommunfullmäktige kan 
vitaliseras samt hur ett ökat intresse för allmänheten att åtaga sig ett förtroendeuppdrag 
skall uppnås. Utredningen föreslås redovisa sitt resultat vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 j uni 2018. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att protokollet omedelbart justeras. 

Expediering: 
Valmyndigheten 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Diedrichsen 
Kansliavdelningen 
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Vitalisering av kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

2018-06-04 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 februari 2018 § 12 "uppdra åt en 
parlamentarisk grupp med representanter för samtliga politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige, under ledning av kommunfullmäktiges ordförande, utreda hur 
kommunfullmäktige kan vitaliseras samt hur ett ökat intresse för allmänheten att åtaga sig 
ett förtroendeuppdrag skall uppnås." Vidare beslutades att arbetsgruppen skulle redovisa 
sitt resultat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2018." 

Arbetsgruppen har haft möten den 18 april, 2 maj och 31 maj 2018. Vid dessa möten har 
ett flertal förslag diskuterats och övervägts. Arbetsgruppen har dock upplevt att ärendets 
komplexitet och stora betydelse medfört att tidsperioden från den 26 februari till den 
14 juni 2018 varit för kort för att genomföra en djupare diskussion och analys samt kunna 
utarbeta ett flertal genomtänkta förslag i enlighet med vad som anges i uppdragsbeslutet. 

Vid arbetsgruppens möte den 31 maj 2018 beslutades att undertecknad skulle upprätta en 
handling till kommwuullmäktige den 14 juni 2019 utifrån arbetsgruppens beslut, vilket 
härmed genomförts. Handlingen har varit utsänd till arbetsgruppens medlemmar för 
godkännande. 

Utifrån vad som ovan anförts, lämnar arbetsgruppen nedanstående förslag. 

Förslag 
Arbetsgruppen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att, trots utebliven beredning, behandla och avgöra ärendet som brådskande enligt 

Kommunallagen kap 5 § 33, 

• att uppdra åt arbetsgruppen fortsätta utreda under resterande delen av 2018 hur 

kommunfullmäktige kan vitaliseras samt hur ett ökat intresse för allmänheten att 

åtaga sig ett förtroendeuppdrag skall uppnås, 

• att arbetsgruppen revideras personellt, om behov föreligger, efter de allmänna valen 

2018, 

• att arbetsgruppen skall senast den 30 juni 2019 redovisa utredningens resultat till 

kommunfullmäktige 

• att kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 1 januari 2019 börjar 

klockan 17.00, 




