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Förslag till beslut


Arbetsutskottet beslutar att ärendet remitteras till valberedningen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022 är i behov av
revidering då det framkommit att den nuvarande inkallelseordningen inte
inkluderar samtliga partier representerade i Hörby kommuns fullmäktige. För
att undvika oönskade partiväxlingar bör en revidering genomföras där
samtliga partiers inkallelseordningar innehåller samtliga partier. Inför beslut i
Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 259 (Dnr KS 2018/362) hade
valberedningen berett ärendet (2018-12-17, § 49).

Beskrivning av ärendet
Det tillkommer kommunfullmäktige (Kommunallagen 6 kap 16-17§ ) att
bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till tjänstgöring.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 259 om ordning för inkallande
av ersättare mandatperioden 2019-2022. I beslutet fastställs en
inkallelseordning för samtliga partier, dock innehåller dessa
inkallelseordningar för respektive parti inte alla partier som är representerade i
Hörby kommuns kommunfullmäktige, styrelse och nämnder. Det innebär att
det kan uppstå en situation där det saknas tillgängliga ersättare från de partier
som räknas upp i den angivna inkallelseordningen för respektive parti.
I proposition 1990/91:117 s 197 klargörs det att i fråga om ersättarnas
tjänstgöring i nämnder hänvisas man till vad som gäller om ersättarnas
tjänstgöring i fullmäktige. På s.179 i samma proposition tydliggörs det i
kommentaren till 5 kap 12-17 § kommunallagen om ersättarnas tjänstgöring
(5 kap 17-21 § i nuvarande kommunallag) att inkallelse av ersättare när
ordinarie ledamöter anmält förhinder är en obligatorisk uppgift för
ordföranden. Det innebär att en stol inte bör lämnas vakant om det finns en
närvarande ersättare.
Om det vid ett sammanträde finns ledamöter som kan tjänstgöra faller det
på ordföranden att kalla in en av dessa att tjänstgöra. Eftersom den
inkallelseordning som tidigare fastställts inte inkluderar samtliga partier ska
ersättare inträda i den ordning de finns upptagna i det
kommunfullmäktigeprotokoll som fördes när de valdes in i den aktuella
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nämnden, om det saknas ersättare från de partier som fastställs i
inkallelseordningen för respektive parti.
För att undvika oönskade partiväxlingar bör ordning för inkallande av
ersättare inkludera samtliga partier som finns representerade i Hörby
kommuns kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.
Kansli och ledningsstöd har bett samtliga gruppledare inkomma med ett
förslag på inkallelseordning för sina partier.
Nuvarande inkallelseordning (Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 259):
För ledamot tillhörande partier

inträder ersättare i nedanstående
angiven partigruppsordning
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M
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L

L, C, MP
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MP

S

S, V

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLK, 2020-07-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 234
Nuvarande inkallelseordning (Kommunfullmäktige, 2018-12-17, § 259)
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunens samtliga nämnder

Petter Hallberg
Kommunsekreterare

