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Kommunstyrelsen

Motion angående antalet ledamöter i
kommunfullmäktige av Moderaterna i Höörs
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Alternativ 1
Motionen bifalls vilket innebär att antalet kommunfullmäktigeledamöter minskas från 41
stycken till 31 stycken från och med nästa mandatperiod.
Alternativ 2
Motionen avslås vilket innebär att antalet kommunfullmäktigeledamöter fortsätter att vara
41 stycken.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Moderaterna i Höörs kommun har genom en motion inlämnad den 25 oktober 2017
föreslagit att Höörs kommunfullmäktige ska minskas från 41 ledamöter till 31 ledamöter.
Moderaterna framför att detta skulle medföra ekonomiska besparingar på cirka 115 000 kr
årligen samt medföra mindre arbete för förvaltningen.
Bakgrund
Moderaterna i Höörs kommun har genom en motion inlämnad den 25 oktober 2017
föreslagit att Höörs kommunfullmäktige ska minskas från 41 ledamöter till 31 ledamöter.
Moderaterna framför att detta skulle medföra ekonomiska besparingar på cirka 115 000 kr
årligen samt medföra mindre arbete för förvaltningen.
Gällande rätt
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha, dock ska antalet
bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med 8 000 -16 000
röstberättigade invånare (5 kap. 1 § kommunallagen, KL. Motsvarande regel finns i den
nya KL 5 kap. 5 §). Beslut om ändring av antalet fullmäktigeledamöter ska ske senast före
utgången av februari månad valåret (5 kap. 3 § 2 st. KL).

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-11-07

KSF 2017/511

2 (3)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Analys
Valmyndigheten framställer statistik över kommunalt röstberättigade den 1 mars året före
valåret (http://www.val.se/val_och_folkomrostningar/val2018/statistik/index.html). Enligt
denna statistik har Höörs kommun 12 545 st röstberättigade. Antalet röstberättigade i
Höörs kommun bedöms inte överstiga 16 000 st inom överskådlig tid.
På Valmyndighetens hemsida finns det en möjlighet att beräkna hur mandatfördelningen
blivit om Höörs kommun haft 31 kommunfullmäktigeledamöter föregående val:

Parti

Mandat 41

Mandat
31

ArbetarepartietSocialdemokraterna

10

8

Moderaterna

10

7

Sverigedemokraterna

8

6

Miljöpartiet de gröna

4

3

Centerpartiet

3

3

Folkpartiet
liberalerna (nu
Liberalerna)

3

2

Vänsterpartiet

2

1

Kristdemokraterna

1

1

Totalt

41

31

Se hela beräkningen genom att följa denna länk:
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/valresultat/rakna_sjalv/valsimulator/index.htm
l?rd=1510080764708&l=rkl2014K1267&tm=31
Frågan är politisk och ytterligare beredning av förvaltningen bedöms inte kunna tillföra ett
bättre beslutsunderlag.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se
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Beslutsunderlag
1. Motion angående antalet ledamöter i kommunfullmäktige av Johan Svahnberg
(M).pdf
2. TjänsteskrivelseMotion31KFled(M)171106.docx
Beslutet skickas till
Vid bifall till motionen ska beslutet genast skickas till Länsstyrelsen. Beslutet ska skickas
till Moderaterna i Höörs kommun.

