
 
 
Ang. folkvald som måste vara tyst! 
 
Jag föreslår att: 

• ersättare i Sundsvalls kommunfullmäktige har yttrande rätt på 
dess sammanträden 

• att det görs en utredning om det går att utöka så ersättaren även 
får förslagsrätt samt kunna lämna in egen motion under pågående 
sammanträde 

 
Sverige går till riks , landstings  och kommunval vart fjärde år, det väljs en 
mängd förtroende valda person till dessa platser. Alla får dock inte yttra sig 
under dessa möten. Jag vänder mig nu till Sundsvalls kommunfullmäktige, 
det är de som jag känner till bäst. 
I Sundsvalls kommunfullmäktige har vi 81 ordinarie ledamöter och 42 
ersättare, det är endast de ordinarie ledamöterna som har yttrande, 
förslagsrätt och beslutande rätt samt att de får lämna in motioner på 
fullmäktiges sammanträden. Ersättarna får inte göra något av detta, om en 
ersättare vill lämna in en motion så måste denne gå genom sina 
tjänstgörande ledamöter.  
Om en ersättare är väldigt insatt i en viss fråga/ärende så måste de 
ordinarie ledamöterna i partiet lämna sin plats till förfogande åt ersättaren 
så att denne kan få yttra sig under kommunfullmäktiges sammanträde. 
Ersättaren har under sin tjänstgöring samma rätt som sina ordinarie 
kolleger, under sin vikarie tid. 
 
Om en person ställer upp till val, så förutsätter de som har valt personen att 
den kan yttra sig även om han/hon ”bara” blivit ersättare. Som ersättare i 
Sundsvalls kommunfullmäktige måste ersättaren vara tyst under 
sammanträdet, om denne inte kallas in som vikarierande ordinarie ledamot. 
 
Om man blir invald i kommunfullmäktige som ordinarie eller ersättare 
förutsätter populationen som har valt på personen att denne får yttra sig på 
sammanträdena. Därför borde det vara rimligt att även ersättaren får begära 
ordet för att yttra sig på kommunfullmäktiges sammanträden. Det kan bli en 
roligare och intressantare debatt. 
Detta borde också kunna underlätta för presidiet, att slippa dessa  
”svan avhopp” under pågående sammanträde. 
 
Sundsvall den 23 oktober 2009 
 
Björn Hallström ( c )  
Sköns intresse förening  


