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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §126    Dnr: KS.2017.23      

 

Redovisning av obesvarade motioner 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade 

motioner per 1 september 2017 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

redovisningen. 

 

Enligt kommunallagen kap 5, 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 

motionen från vidare handläggning. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner 

daterad den 1 september 2017. 

 

Med anledning av att ärendet om antal kommunfullmäktigeledamöter och 

ersättare för mandatperiod 2018-2022 behandlas vid dagens sammanträde har 

kommunfullmäktiges presidie undersökt möjligheten att avvisa 

Sverigedemokraternas lagda motion om att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige om antalet röstberättigade personer i Gislaveds kommun 

understiger 24000 vid valet 2018, daterad den 30 mars 2017. 

 

Eftersom kommunfullmäktige vid dagens sammanträde beslutat att meddela 

länsstyrelsen att 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska utses vid valet 2018 

faller syftet med Sverigedemokraternas lagda motion. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2017 

Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 276 

 

Yrkande 

Ylva Samuelsson (S) för kommunfullmäktiges presidium: Att avvisa 

Sverigedemokraternas motion om att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige om antalet röstberättigade personer i Gislaveds kommun 

understiger 24000 vid valet 2018, daterad den 30 mars 2017. 

 

Anders Gustafsson (SD): Avslag på Ylva Samuelssons (S) yrkande. 

 

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Marie Johansson (S), Peter Bruhn 

(MP), Maria Gullberg Lorentsson (M), Fredrik Sveningsson (L): Bifall till Ylva 

Samuelssons (S) yrkande. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 126 (forts.) 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och Anders Gustafssons 

(SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avskriva 

Sverigedemokraternas motion om att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige om antalet röstberättigade personer i Gislaveds kommun 

understiger 24000 vid valet 2018, daterad den 30 mars 2017. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens liggande förslag 

och finner att kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avskriva Sverigedemokraternas motion om att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige om antalet röstberättigade personer i Gislaveds 

kommun understiger 24000 vid valet 2018, daterad den 30 mars 2017, 

samt 

 

att  i övrigt godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 

1 september 2017. 

  

 

 

Reservationer 

Anders Gustafsson (SD), Sören Axelsson (SD) och Linda Petersson (SD) 

reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 

 


