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Nr 165. Motion av Pavel Gamov (SD) 
om insynsplats i kommunstyrelsen 
KSN-2012-0464 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen 
 
Uppsala den 11 april 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone 
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Erics-
son (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Pavel Gamov (SD) har i motion, väckt vid sam-
manträde den 27 februari 2012, föreslagit att Sve-
rigedemokraterna erhåller en insynsplats genom att 
en ledamot med närvarorätt i kommunstyrelsen 
utses samt ersättare för denna. Motionen återges i 
bilaga 
 
Föredragning 
Möjligheten för partier som är representerade i 
kommunfullmäktige att få representation i nämn-
der och styrelser är avhängig antalet mandat partiet 
har och nämndens/styrelsens storlek. Det är inte 
ovanligt att mindre partier samarbetar för att få 
representation i nämnder och styrelser. Lagen om 
proportionellt valsätt (1992:339) innebär att Sveri-
gedemokraterna inte av egen kraft – 2 mandat av 
81 i kommunfullmäktige – kan erhålla representa-

tion i organ med färre än 27 platser som utses av 
kommunfullmäktige. 
 
Frågan om mindre partiers möjligheter att få repre-
sentation i nämnder prövades i 1991 års kommu-
nallagsrevision. I propositionen, 1990/91: 117 (sid 
75-76), framfördes att valutslaget bör ha företräde 
framför minoritetsintresset. 
 
De ärenden som skrivs fram till kommunens be-
slutande organ ska innehålla en bred och fullstän-
dig information. Detta är särskilt viktigt när det 
gäller de övergripande beslut som kommunfull-
mäktige fattar. Det är kommunstyrelsens bedöm-
ning att kommunfullmäktige har tillgång till ett 
fullvärdigt beslutsunderlag. Det ska inte bygga på 
muntligt given information. Då skulle allmänhe-
tens möjligheter till insyn i kommunens verksam-
het försämras.  
 
Det finns ingen erfarenhet som visar att fullmäkti-
ges arbete effektiviseras av att ytterligare ett parti 
får närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträ-
den. Samtidigt ska också beaktas den risk för 
mindre effektivitet i kommunstyrelsens arbete som 
föreligger om styrelsen utökas ytterligare från idag 
15 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Ett 
bifall till motionen skulle medföra kostnader för 
ersättning till förtroendevalda. 
 
 
 




