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Motion till kommunfullmäktige i Leksands kommun 
 
Motionen lämnad av Olle Berglund Miljöpartiet de gröna i Leksand. 
 
Motion rörande revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Bakgrund: 
Leksands kommun har en arbetsordning för kommunfullmäktige som i samband med 
fullmäktigemötet 2022-10-17 visade på otydligheter som kan begränsa demokratin på ett oönskat 
sätt. 
Flera situationer som uppstod där dessa otydligheter visade sig. 
 

1. Vid valet av presidiet hade inget kommunalt styre presenterats. Nu valdes presidiet bland de 
tre största partiernas ledamöter. Detta förfaringssätt kan innebära att presidiet endast består 
av företrädare för de partier som ingår i det kommunala styret.  
Om hela presidiet är hämtat från styret kan det påverka hur fullmäktigemötena genomförs 
och hur oppositionens ärenden blir behandlade, på sätt som strider mot god demokratisk 
anda. 
 

2. Arbetsordningen föreskriver att presidiet ska väljas vid första mötet för det nya fullmäktige 
och väljas för hela mandatperioden.  
Kutym har tidigare varit att KFO och 2:e vice ordförande tillsätts inom styret medan 1:e vice 
ordförande tillsätts inom oppositionen.  
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om tiden för presidiets uppdrag. I det här 
fallet hade det varit lämpligt med ett interimistiskt beslut tills styret blivit klart.  
Kommunallagen förskriver inte när presidiet ska väljas, lagen lämnar alltså möjligheter till 
en bättre anpassad ordningen än den nuvarande arbetsordning föreskriver.  
Om hela presidiet är hämtat från styret kan det påverka hur fullmäktigemötena genomförs 
och hur oppositionens ärenden blir behandlade, på sätt som strider mot god demokratisk 
anda. 
 

3. I samband med val av valberedning visade arbetsordningen på otydligheter om hur 
ledamöter och ersättare i valberedningen ska tillsättas. I nuvarande arbetsordning anges att 
valberedningen ska bestå av 9 ledamöter och lika många ersättare. Dessa ska väljas av 
fullmäktige, hur fördelningen ska gå till beskrivs inte. Detta innebär att samtliga ledamöter 
och ersättare kan, av en majoritet, tillsättas inom majoriteten om det bara är antal röster i 
fullmäktige som avgör. Det är även  tänkbart att tillämpa lagen om proportionella val 
(2022:629). Som alla inser blir det här inte bra och strider mot de principer Leksand tidigare 
tillämpat och som överensstämmer med god demokratisk anda.  
 
Tidigare har samtliga partier i fullmäktige varit representerade med ledamot och ersättare i 
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valberedningen, det torde vara en rimlig ordning och underlätta fullmäktiges arbete ifall 
proportionell mandatfördelning enligt lag (2022:629) begärs. 
För att beslut ska kunna fattas även om lika röstetal gäller, bör tjänstgörande ordförande ha 
utslagsröst. 
En annan otydlighet i samband med val av valberedning var att presidiet krävde att 
ledamöter och ersättare skulle väljas bland fullmäktiges ledamöter och ersättare, detta 
framgår inte av arbetsordningen. Huruvida detta ska vara ett krav eller inte kan diskuteras. 
Miljöpartiet anser att det är ett rimligt krav att valberedningen utses inom fullmäktige.  
 
 

4. Miljöpartiet lämnade vid mötet den 17:e oktober en motion som partiet inte gavs möjlighet 
att föredra i fullmäktige. Arbetsordningen är otydlig på hur motioner som lämnas ska tas 
emot. Det är dock rimligt att alla motioner som lämnas till fullmäktige presenteras av den 
som lämnar motionen.  
Det finns flera skäl till detta.   
Motionär kan behöva förtydliga något för fullmäktige som inte framgår tydligt i motionen, 
typiskt är det motionärens engagemang i frågan.  
Fullmäktige behöver värdera om motionen ska accepteras eller inte innan den lämnas vidare 
till kommunstyrelsen. Motionen kan strida mot reglerna för motioner, vara alltför otydlig 
eller uppvisa andra svagheter som gör att det är rimligt att avvisa motionen. 
 

5. Arbetsordningen är även otydlig på hur reservationer ska behandlas i protokollet från 
fullmäktige. Det anges i arbetsordningen att skriftliga reservationer ska lämnas innan 
protokollet justeras. Däremot nämns inte att skriftliga reservationer ska återges i protokollet.  
Detta kan ses som en självklarhet men här finns möjligheter att utelämna information som 
allmänheten bör ha tillgång till och på så sätt kan den demokratiska processen försvåras. 

 
 
Kostnader/ekonomi 
Detta är normal del av verksamheten som förutsätts rymmas inom tilldelade medel. 
 
 
Referenser: 

1. Kommunallag (2017:725) 
2. Lag om proportionella val i kommuner och regioner (2022:629) 
3. Kommunfullmäktiges arbetsordning i Leksands kommun 
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Yrkande: 
Miljöpartiet de gröna i Leksand yrkar på att kommunfullmäktige beslutar om följande: 
 

 1  Leksands kommun ska avsätta resurser för revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
 

1.1 Arbetsordningen förtydligas med att det ska finnas möjligheter att välja presidium på 
kortare tid än hela mandatperioden när det är lämpligt, t.ex. om styret inte är klart. 
 

1.2 Arbetsordningen förtydligas med att kommunfullmäktiges ordförande och andre vice 
ordförande normalt tillsätt inom den styrande partigruppen/ det styrande partiet samt 
att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande normalt tillsätt inom något av 
oppositionspartierna. (uttrycket ”normalt” skapar möjligheter till undantag) 
 

1.3 Arbetsordningen förtydligas med att samtliga partier i fullmäktige representeras i 
fullmäktiges valberedning med en ordinarie ledamot och en ersättare. För att vara 
ledamot eller ersättare i valberedningen ska personen vara ledamot eller ersättare i 
fullmäktige. 
Lämpligen införs även en skrivning om hur lika röstetal hanteras, förslagsvis med 
ordförandes utslagsröst.  
 

1.4 Arbetsordningen förtydligas med att motioner ska beredas möjlighet att föredras i 
fullmäktige i samband med att de lämnas in. 
 

1.5 Arbetsordningen förtydligas med att skriftliga reservationer ska återges i protokollet 
från fullmäktigemötet som reservationen avser. 
 

 
 
 
Leksand 2022-11-28  
 
Miljöpartiet de gröna i Leksand 
genom 
Olle Berglund  


