
Svar på motion (SD) om 
partiers representation i 

Valnämnden

37

KS 2019.323



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171
Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS 
2019.323)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan förhindra 
misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige finns representerade i 
valnämnden.
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, förutom 
i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in nya 
representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra partier än de 
tidigare medför en ändrad mandatfördelning.
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den befintliga 
mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (SD) om representation i valnämnden
 Motion (SD) om partiers representation i valnämnden
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om partiers 
representation i Valnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan 
förhindra misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige 
finns representerade i valnämnden. 
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, 
förutom i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in 
nya representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra 
partier än de tidigare medför en ändrad mandatfördelning. 
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den 
befintliga mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i 
nämnden. 

Bakgrund
I fullmäktige finns åtta partier representerade. Antalet ledamöter i valnämnden 
beslutas genom valnämndens reglemente. I nuläget finns sex ledamotsplatser och sex 
ersättarplatser. Sex partier är i nuläget representerade. I nämnden finns bara en 
vakant plats.

Valnämnden kan inte själva styra över fördelningen och frågan om representation 
beslutas oftast efter förslag från valberedningen. 

Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, 
förutom i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in 
nya representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra 
partier än de tidigare medför en ändrad mandatfördelning. 

Om fullmäktige önskar bredda den politiska representationen i Valnämnden utan att 
ändra den befintliga mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och 
ersättare. Detta görs genom ändring av Valnämndens reglemente.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 
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Oktober 20L9

*

Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Partiers representation i valnämnden.

Valnåimnden har en viktig funktion med âtt planera och genomföra val. Det är dessutom
ett lagstadgat kräv (Vallagen 3 kap, 3 $) att ivarje kommun ska finnas en valnåmnd,

I många länder anses det viktigt med insyn i val for att förhindra misstankar om fel och
försummelser. Ëtt sätt att säkerställa god insyn iarbetet år att alla partier år
representerade i valprocessen.

I Vallentunas fall så är inte alla partier i kommunfullmäktige involverade i denna
valprocess. Dettã trots att valnämnden inte direkt kan ses som ett politiskt orgän utan
som en valteknisk nämnd.

Ëftersom arbetet i nämnden mest berör grundläggande demokratiska ärenden sã anser vi
att det är en förlust att inte alla partier åår involverade. Vi föreslår dåirför att alla pãrtier
som är representerade i kommunfullmäktige ska ha en plats i valnämnden för att stärka
demokratin.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

- Att samtliga partier invalda iVallentuna kommunfullmriktige ska vara

ivalndmnden

Fredrik Lindahl (SD)

gedemokraterna i Vallentuna
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