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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-21 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 17.30 – 18.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf   
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), Lennart Ahlström (S), Barbara Hallström (L), Rene 

Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Moa Jonsson (V), 
Kenth Erngren (V) Stieg Andersson (M), Ewa Björklind (SD), sekreterare 
Carina Iwemyr 
 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD) 

  
 Kommunhuset den 21 februari 2022 klockan 18.15. 
  
Underskrifter  Paragrafer 38 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) 
  

 
     Justerande …………………………………………………………………………………………… 

 Tony Frunk (S)   Tommy Emterby (KD) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 38 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-21 
  
Anslaget uppsättes 2022-02-22 Anslaget nedtages 2022-03-16 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 38 
 
Fråga om antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige fr o m den 
15 oktober 2022     Dnr 78/22 
 
Nuvarande antal i fullmäktige fastställdes av fullmäktige den18 juni 2001 § 80. 
Antalet fastställdes till 45 stycken. Antalet ersättare fallställdes av fullmäktige 
den 17 december 2001 § 167 att utgöra hälften av det antal platser som varje 
parti får i kommunen (fullmäktige). 
 
Enligt kommunallagen 5 kap § 7och 8 framgår att om fullmäktige beslutar att 
antalet i ledamöter och ersättare i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas 
först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Antalet ersättare ska 
utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
fullmäktig. 
 
För att beslut om att ändra antalet ledamöter och/eller ersättare i fullmäktige 
ska gälla krävs att det fattas före utgången av februari under valåret. 
 
Gruppledarna i kommunfullmäktige har den 16 februari 2022 diskuterat frågan 
om antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska ändras inför nästa 
mandatperiod. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara 37. 
Sigge Synnergård (L) och Anna Gunstad Bäckman (C) instämmer i Catarina 
Petterssons (S) yrkande. 
 
Vidare yrkar Catarina Pettersson (S) att antalet ersättare i fullmäktige ska 
utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen 
 
Jenny Landernäs M) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige ska var 31. 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) instämmer i Jenny 
Landernäs (M) yrkande. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara 45. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på dels Jenny Landernäs (M) m fl, dels Reijo Tarkkas (V) yrkande och bifall till 
Catarina Pettersson (S) yrkande. 
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Forts KS § 38 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att fastställa antalet ledamöter i fullmäktige fr o m den 15 oktober 2022 till 37, 
samt 
att fastställa antalet ersättare i fullmäktige fr o m den 15 oktober till att utgöra 
hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen (fullmäktige). 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD) och Reijo Tarkka (V). 
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