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Plats: Regionens hus, sal A 

§ 24 Motion – Anpassa antalet ledamöter i 
regionfullmäktige efter Kommunallagens 
riktvärde 
Beslut  

Parlamentariska nämnden beslutar föreslå regionfullmäktige 

 Avslå motionen där yttrande daterat 2016-06-01, version 2 

föreläggs regionfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har igenom Anne Karlsson, Anders 

Gustafsson och Samuel Godrén lämnat in en motion där man  

föreslår regionfullmäktige besluta att inför valet 2018 meddela 

Länsstyrelsen att regionfullmäktige ska bestå av 71 ledamöter.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger ett reviderat förslag till 

yttrande.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet och nämnden daterat 

2016-04-11 samt tidigare förslag version 1, till 

motionsyttrande. 

 

 Motion från Sverigedemokraterna 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att yttrande daterat 2016-06-01, version 2 blir 

nämndens förslag till yttrande.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på version 1 av yttrande över 

motionen mot dagens förslag och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med det förslag som presenterats på nämndens 

sammanträde idag. 

 

Beslutet skickas till: 

Regionfullmäktige 
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Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 
 

Tommy Bernevång Forsberg (KD)  

Ordförande  

  

Kristina Nero (V) 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

YTTRANDE  

2016-06-01 RJL2016/555 

  

 

   

    

   

Regionfullmäktige  

Motion: Anpassa antalet ledamöter i 
regionfullmäktige efter Kommunallagens 
riktvärde 

Förslag till beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Avslå motion  

 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har igenom Anne Karlsson, Anders Gustafsson och 

Samuel Godrén lämnat in en motion där man föreslår regionfullmäktige  

besluta att inför valet 2018 meddela Länsstyrelsen att regionfullmäktige  

ska bestå av 71 ledamöter.  

 

Information i ärendet  
I de partipolitiska överläggningar som föregick bildandet av Region Jönköpings  

län nåddes ett konsensus kring att antalet ledamöter i regionfullmäktige fortsatt  

skulle vara 81 ledamöter. Vid dessa överläggningar fanns även alternativen om 71 

ledamöter som motionen föreslår, men även en ökning till 91 ledamöter.  

 

Region Jönköpings län är nu involverad i en ny diskussion om storregion, där vi 

bildar en kommande region tillsammans med Kalmar län, Östergötlands län och 

Kronobergs län. I dagsläget är det oklart om när och hur en sådan storregion 

kommer att bildas. Indelningskommittén ska under juni månad 2016 lämna ett 

förslag tillregeringen som sedan i sin tur lägger ett förslag om bildande av nya 

större regioner till riksdagen. Om en sådan storregion bildas kommer den tidigast 

att kunna träda i kraft 1 januari 2019.  

 

Med hänvisning till detta anser Parlamentariska nämnden att frågan om antalet 

fullmäktigeledamöter i Region Jönköping län inte är aktuell förnärvarande. 

Frågan om antalet fullmäktigeledamöter i nya storregionen kommer att bli föremål 

för särskilda överläggningar längre fram.  



 

YTTRANDE  

2016-06-01 RJL2016/555 

 
 

 

 

 

Parlamentariska nämnden har i sin beredning av motionen även vägt in de 

demokratiska aspekter som antalet ledamöter i regionfullmäktige bör spegla. 

Regionfullmäktige är den enda beslutsnivån inom regionen där medborgarna har 

en direkt möjlighet att påverka vem som blir vald. Nämnden menar därför att 

kommande diskussioner måste ha med denna aspekt i val av antal ledamöter. 

Vidare visar alla utredningar de senaste decennierna att antalet förtroendevalda 

ledamöter minskar, tvärt om mot vad till exempel den stora demokratiutredningen 

SOU 2000:1 påtalade om vikten av att antalet förtroendevalda behöver öka, inte 

minska.  

 

När frågan uppstår ånyo kring antalet ledamöter anser nämnden att det bör göras 

en grundligare genomlysning av demokratiaspekten för att tillgodose att 

fullmäktige representerar medborgarna och har en medborgerlig förankring och 

legitimitet. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår parlamentariska nämnden 

regionfullmäktige att avslå motionen.  

 

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN  

 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg Hans Toll 

Ordförande   Vice ordförande  




