Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-02-06

§ 47
Fastställande av antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige 2019-2022. KS 2018/86

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 51.
2 Fastställa antalet ersättare i kommunfullmäktige till hälften av det antal varje parti
erhåller i kommunfullmäktige, dock utses enligt lag två ersättare för partier med ett eller
två mandat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-06
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunallagen ska beslut om antal ersättare i kommunfullmäktige fattas
senast före utgången av februari månad valåret. Enligt kommunallagen ska antalet ersättare
utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige. Enligt lag utses emellertid två ersättare för partier med ett eller två mandat.
Enligt kommunallagen ska en kommun av Falkenbergs storlek (mellan 24 000 och 36 000
röstberättigade) ha minst 51 ledamöter i kommunfullmäktige.
Ekonomi
Beslutet bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen och
interkommunala samarbeten har i början av året remitterat ett förslag till ny organisation
till berörda. Remisstiden är ute och beredningens arbete fortgår. I mars månad väntas
kommunfullmäktige kunna fastställa den politiska organisationen för kommande
mandatperiod, 2019-2022.
Eftersom det enligt kommunallagen innan februari månads utgång ska fattas beslut om
antalet ersättare i kommunfullmäktige bör denna del brytas ut ur beredningens
helhetsförslag för att istället behandlas separat i rubricerat ärende, motbakgrund av
tidsaspekten.
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Forts § 47
I beredningens remitterade organisationsförslag framgår dock att kommunfullmäktiges
sammansättning föreslås vara oförändrad även för kommande mandatperiod, det vill säga
51 ledamöter och ersättare som uppgår till hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige, dock utses enligt lag två ersättare för partier med ett eller två mandat.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
Utdragsbestyrkande
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