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Karlsborgs 
kommun 

MOTIONSUTLATANDE 

Motionärer: Berith Boren och Urban Eklöf, Vänsterpartiet (V) 
Ämne: Utöka budgetberedningen. 

Yttrande: 

2015-03-24 

Enligt grundlagen är vår demokrati representativ. Genom allmänna val utses ledamöter i 
kommunfullmäktige. Beroende på hur många mandaUledamöter man har i fullmäktige fördelas 
sedan mandaten i nämnder och styrelser. Detta innebär att partier som inte har mer än 
någoUnågra mandat i fullmäktige inte medges platser i nämnder och styrelser. Genom samverkan 
partier emellan kan man ändra på det förhållandet. 

I styrelser och nämnder finns möjlighet att inrätta så kallade insynsplatser för de partier som inte 
har någon plats av "egen kraft". Det finns även möjlighet att införa öppna nämndsammanträden 
vilket ger allmänheten möjlighet att närvara på sammanträden. 

Den politiska majoriteten har det fulla ansvaret för att framlägga förslag till beslut. När det gäller 
budgetarbetet i vår kommun så sker en beredning med ledamöterna i KSAU. Det ger även 
oppositionen möjlighet vara med under beredningsfasen. Så är det inte i alla kommuner. 

Att ytterligare utöka budgetberedningen innebär att man frångår den grundläggande principen om 
representativ demokrati. Det kan vara en bra modell i lägen då ekonomin är särskilt ansträngd. Så 
är dock inte förhållandet i vår kommun och därmed faller det kanske tyngsta argumentet för en 
utökad beredningsgrupp. 

När det gäller extra platser i kommunstyrelsen för de partier som av väjarna inte har getts 
mandatet att vara med där kan det under vissa förhållanden finnas anledning att erbjuda det. 
Styrelsen riskerar då att bli relativt stor eftersom de som är ersättare redan har möjlighet att 
närvara vid sammanträdena. Rent hypotetiskt innebär det att totalt 22 ledamöter kan närvara. 
Lägger man till representanter för ytterligare partier kan antalet ledamöter närma sig samma antal 
som det finns i kommunfullmäktige. Det är ingen bra lösning. 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att avslå motionen. 

Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg .kommun@karlsborg.se 
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Till Kommunfullmäktige i Karlsborgs Kommun 

Motion 

I SKls analys av kommunens verksamhet föreslogs förändringar i budget 

processen bi,a. tiden under vilket processen pågår m.m. 

För att öka insynen och stärka demokratin i processen föreslås: 

att det tillsätts en budgetberedning där samtliga partier i Kommunfullmäktige 

representeras 

att partier som inte representeras i Kommunstyrelsen får närvaro- och -

yttranderätt men inte rösträtt 
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