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§ 54
Svar på motion 2015:11 från Gunnar Larsson och Augustus Jackson, (SD) om att
avskaffa oppositionsrådsposten i Knivsta kommun
KS-2015/608
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Jäv
Claes Litsner (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling och beslut.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 39, 2016-02-15, ordförandeförslag 2016-01-29 och motionen
har varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-29

Klas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande

Ordförandens förslag
Datum
2016-01-29

KS-2015/608

Kommunstyrelsen

Svar på motion 2015:11 från Gunnar Larsson och Augustus
Jackson, (SD) om att avskaffa oppositionsrådsposten i Knivsta
kommun
KS-2015/608
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Motivering
Uppdraget som oppositionsråd är inte reglerat i lag utan är resultatet av politiska beslut. En
kommun har i strikt mening inte en opposition utan är en samlingsstyrelse i den meningen att
alla partier eller grupperingar av partier som har tillräckligt stort väljarstöd har rätt till
representation i styrelse och nämnder och därför kan titeln oppositionsråd vara lite
missvisande. Benämningen är dock vanlig för att ändå markera vilka partier som har det
främsta politiska ansvaret för att styra kommunen.
Det är riktigt att det i många kommuner inte finns tydliga majoriteter sedan valet 2014. I
Knivsta kommun samlar Alliansen (M, C, KD, L) drygt 48 procent av mandaten, partierna
inom Kvartetten (S, Knivsta.nu, MP, V) 45 procent och Sverigedemokraterna drygt 7 procent.
Oppositionsrådet är nominerat av partierna inom Kvartetten och utgör en betydligt större
politisk gruppering än Sverigedemokraterna.
Gruppledarna för respektive parti får ett särskilt gruppledararvode.
Sammantaget är syftet med de ersättningar och politiska poster som finns i kommunen att
utifrån valresultatet ge rimligt utrymme för politiskt arbete.
Posten som oppositionsråd regleras i det reglemente som antagits av Kommunfullmäktige är
beslutad och reviderad så sent som hösten 2015 med en bred politisk förankring.

Klas Bergström (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Motion om att avskaffa oppositionsrådsposten i
Knivsta kommun
På många håll i landet förändrades det politiska landskapet på kommunal nivå i samband med valet 2014.
Den stora skillnaden är att alternativen till de två traditionella blocken vunnit många nya mandat.
I många kommuner tillhör idag en betydande andel av fullmäktiges mandat partier som står utanför dessa
två block. Detta innebär att det politiska landskapet numera alltmer präglas av att blocken är tre eller fler
till antalet.
Funktionen som oppositionsråd har historiskt sett varit ett sätt att balansera styrkeförhållandena mellan
de två traditionella blocken, varför det ofta finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Problematiken
är att det som från början var tänkt som en demokratisk funktion i vissa fall snarare blivit ett
demokratiskt problem.
Oppositionsrådsposten har tidigare samlat hela den politiska oppositionen och stöttat densamma.
Eftersom det numera är fler block än två på många håll exkluderas allt oftare delar av oppositionen från
detta stöd. Posten har därmed blivit en ekonomisk resurs för att bevara makten hos de två traditionella
blocken. Detta är en ordning som innebär ett demokratiskt underskott.
I norduppländska Älvkarleby kommun har fullmäktige efter förra årets val beslutat att avskaffa
oppositionsrådsposten. Majoriteten inom oppositionen ansåg att funktionen inte kom denna majoritet till
dels, och därför fyllde posten inte heller sitt ursprungliga syfte.
Även i Knivsta kommun fyller inte denna post sitt syfte och bör därmed avskaffas. Detta kommer
dessutom att innebära en besparing av politikerkostnaderna i kommunen.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att oppositionsrådsposten i Knivsta kommun avskaffas

Knivsta den 20 oktober 2015

Gunnar Larsson, Augustus Jackson, Lars Nilsson, Alexander Jansson
Sverigedemokraterna i Knivsta kommunfullmäktige

