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Karlsborgs 
kommun 

MOTIONSUTLATANDE 

Motionärer: Stefan Hallberg, Sverigedemokraterna (SO) 
Ämne: Rationalisering av den politiska organisationen. 

yttrande: 

2015-03-24 

Motionären föreslår, med enda angivna syfte att spara pengar, att man ser över kommunens 
politiska organisation. 

I vår kommun fastställs den politiska organisationen samt regler för arvoden och ersättningar i god 
tid före en mandatperiods början. Motivet är att de som ska inneha förtroendeposter ska veta 
spelreglerna för detta innan man blir vald. Det här är en princip som tillämpas i alla landets 
kommuner, regioner och landsting. 

Kommunallagen är dessutom tydlig vad gäller mandattiden. Beslut om att ändra antalet ledamöter 
kan fattas närsomhelst under mandatperioden, dock senast under februari 2018. Beslutet kan 
emellertid inte tillämpas förrän tidigast 15 oktober 2018 (nästa valår). Det finns alltså inga pengar 
att spara med föreslagen åtgärd under innevarande mandatperiod. 

KL 5 kap. 
3 § Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas 
först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. 
- Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
- Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. Lag (2008:1296). 

Vill man som parti eller enskild ledamot spara pengar under innevarande mandatperiod så finns 
möjligheten att avstå från sina politiska arvoden . Det står var och en fritt att göra det valet. 

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

Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 
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Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 23 feb 2015. 

Motionens namn: Rationalisering av den politiska organisationen 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg 

Motionstext: 

Som framgår av det nyss genomförda budgetarbetet så står Karlsborgs kommun inför ett antal 
utmaningar de närmaste åren, inte minst ekonomiska sådana. Det innebär att man inom alla 
verksamhetsområden måste se över kostnaderna och effektivisera verksamheten så långt det är 
möjligt för att få utrymme för nödvändiga driftkostnader och investeringar inom kommunen. 

Det är enligt Sverigedemokraternas uppfattning inte rimligt att alla verksamheter, utom den 
politiska, ska utsättas för besparingsåtgärder. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att man ser över inte bara verksamheten i de olika 
nämnderna, utan även storleken på den politiska organisationen. För att ta ett exempel så är det i 
kommuner med upp till 8000 innevånare tillräckligt med ett kommunfullmäktige på 21 personer. 

Yrkande: 
Sverigedemokraterna föreslår därför att Kommunalfullmäktige beslutar utreda en från 
dagsläget reducerad politisk organisation samt att redovisa de ekonomiska och andra 
konsekvenser av detta. 


