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3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
under mandatperioden 2018-2022
Dnr 2016/371-111
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen senast i februari samma
år som det är valår besluta om antalet ledamöter och ersättare i
fullmäktige. Västerviks kommun beslutade 2010-02-01, § 8 om 57
ledamöter i fullmäktige samt att antalet ersättare bestäms till det högsta
antalet som kommunallagen medger, vilket är hälften av de ordinarie
ledamöternas antal.
Valnämnden har behandlat ärendet 2017-12-05, § 15 och föreslår
oförändrat antal ledamöter och ersättare. Fullmäktiges gruppledare
beslutade 11 december 2018 att ärendet skulle remitteras till partierna. I
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 februari 2018 redovisas
remissvaren från partierna.
26 februari 2018 behandlas ärendet av fullmäktige med omedelbar
justering för att kunna skickas till länsstyrelsen under februari.
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige förblir
oförändrat, det vill säga 57 ledamöter och att antalet ersättare enligt det
högsta antal som kommunallagen medger.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till valnämndens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige förblir
oförändrat, det vill säga 57 ledamöter och att antalet ersättare enligt det
högsta antal som kommunallagen medger.
Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 54
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2 februari 2018 (utsänd tidigare)
Valnämndens beslut 2017-12-05, § 15 (utsänt tidigare)
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 10 november 2017 (utsänd tidigare)
Länsstyrelsens i Kalmar län skrivelse 16 maj 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Valnämnden
Kommunstyrelsens ledningskontor
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Kommunsekreterare
Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022
Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse 16 maj 2017 meddelat att länsstyrelsen
emotser besked från kommunerna i länet om antalet ledamöter och ersättare i
fullmäktige samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet avseende valkretsindelning och beslutade
2017-06-19, § 155, att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valkretsindelningen vid
2018 års allmänna val ändras till en valkrets.
Beslut om antalet ledamöter och ersättare ska fastställas av kommunfullmäktige före
utgången av februari månad, valåret, enligt nya kommunallagen (2017:725) (5 kap, 7-8 §§)
och kommunallagen (1991:900) (kap 5, 3-4 §§), som länsstyrelsen hänvisar till i sin
skrivelse. Länsstyrelsen ska därefter genast underrättas om beslutet.
Ärendets beredning
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna i fullmäktige har fått information
om ärendet på möte 9 oktober 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 11 november 2017 till valnämnden
lämnat en redogörelse för bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om antalet
ledamöter och ersättare i fullmäktige och hur stort antalet har varit i Västerviks
kommun under mandatperioderna från 1971. Redogörelsen finns i bilagd skrivelse.
Valnämnden beslutade 2017-12-05, § 15, att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
förblir oförändrat, det vill säga 57 ledamöter och att antalet ersättare enligt det högsta
antal som kommunallagen medger.
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna i fullmäktige fick information om
ärendet under gruppledarmötet den 11 december 2017. Gruppledarna fick frågan om
de ville att ärendet remitteras till partierna i fullmäktige innan kommunstyrelsen
behandlar ärendet inför beslutet i fullmäktige. Gruppledarna föreslog en remiss mot
bakgrunden att alla partier i fullmäktige inte finns representerat i kommunstyrelsen.
Ärendet remitterades till partierna med sista svarsdag 25 januari 2018.

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Sofie\Missiv\180202-antal-ledamoter-ersattare-kf.docx

2018-02-02

Remissyttranden från partierna i kommunfullmäktige
Efter genomförd remissrunda har 7 av 10 partier svarat på remissen och av dessa
föreslår 6 partier (C), (L), (KD), (MP), (S) och (V) oförändrat antal ledamöter,
det vill säga 57 ledamöter. Ett parti (W) föreslår att kommunfullmäktige återgår till
63 ledamöter, vilket fullmäktige hade från mandatperioden1991-1994 fram till
mandatperioden 2010-2014.
Av de partier som svarat på antalet ersättare är det ett parti (W) som föreslår att det ska
vara så många ersättare som kommunallagen tillåter och övriga (C), (KD) och (S)
svarar oförändrat antal. Högsta antalet ersättare i fullmäktige är enligt kommunallagen
hälften av de ordinarie ledamöternas antal.
Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden om antalet ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige under kommande mandatperiod:
Westerwikspartiet, 2017-12-15, föreslår 63 ledamöter och så många ersättare som
kommunallagen tillåter.
Kristdemokraterna, 2018-01-10, föreslår oförändrat antal ledamöter och ersättare, i
vart fall inte minskas.
Vänsterpartiet, 2018-01-12, föreslår oförändrat antal ledamöter.
Centerpartiet, 2018-01-19, föreslår oförändrat antal ledamöter och ersättare.
Miljöpartiet, 2018-01-22, föreslår oförändrat antal ledamöter.
Liberalerna, 2018-01-24, föreslår oförändrat antal ledamöter.
Socialdemokraterna, 2018-01-25, föreslår oförändrat antal ledamöter och ersättare.
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar ovanstående redogörelse för politiskt
ställningstagande.

Anders Björlin
Kommundirektör

Elisabet Olsson
Kanslichef
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Kommunsekreterare
Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se

Valnämnden

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022
Länsstyrelsen i Kalmar län begär i skrivelse 16 maj 2017 in besked från kommunerna i
länet om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige samt indelning i valkretsar vid
val till kommunfullmäktige 2018.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet avseende valkretsindelning och beslutade
2017-06-19, § 155, att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valkretsindelningen vid
2018 års allmänna val ändras till en valkrets.
Beslut om antalet ledamöter och ersättare enligt kommunallagen
Kommunfullmäktige beslutar om hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.
Enligt kommunallagen 5 kap 3 § ska beslutet fattas senast före utgången av februari
månad under valåret samt om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige
ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela
landet.
Kommunfullmäktige beslutar även om antalet ersättare i fullmäktige.
Enligt kommunallagen 5 kap 4 § ska det finnas ersättare för ledamöter i fullmäktige
och att fullmäktige bestämmer antalet ersättare. Antalet ska utgöra en viss andel, dock
högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas
före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om fullmäktiges beslut om antalet ledamöter och
ersättare.
Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Västerviks kommun
Västerviks kommun hade sedan tillkomsten 1971 75 ledamöter till och med år 1991
och därefter 63 ledamöter fram till mandatperioden 2010-2014. Kommunfullmäktige i
Västerviks kommun beslutade 2010-02-01, § 8, att minska antalet ledamöter i
fullmäktige från 63 till 57 ledamöter, samt att antalet ersättare bestäms till det högsta
antal som kommunallagen medger, vilket är hälften av de ordinarie ledamöternas antal.
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Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna i fullmäktige har fått information
om ärendet på möte 9 oktober 2017. Valnämnden behandlar ärendet som slutligen
beslutas av fullmäktige.
Kommunstyrelsens ledningskontor lämnar ovanstående redogörelse för politiskt
ställningstagande.

Anders Björlin
Kommundirektör

Elisabet Olsson
Kanslichef
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