1 (4)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Sarah Brodd

2021-11-11

Dnr KS 2020-817

Kommunstyrelsen

Nytt parti - Linköpingslistan (LL), användning av
partibeteckning med mera
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Begäran om att de tre berörda förtroendevalda ska få anses företräda
Linköpingslistan (LL) i kommunfullmäktige och övriga beslutande
kommunala organ avslås, då de inte är invalda på ett sätt som gör att de
företräder partiet.
Ärende
Tre förtroendevalda i Kommunfullmäktige i Linköpings kommun (två
ledamöter och en ersättare) är inte längre medlemmar i det parti (Liberalerna)
för vilka de har mandat i fullmäktige. De tre är numer medlemmar i ett nytt
parti, Linköpingslistan (LL), som inte var bildat vid det senaste valet 2018.
Ledamöterna begär att få använda sin nya partibeteckning LL i fullmäktige och
sina övriga uppdrag. De begär även att få tillgång till mötesrum i Stadshuset.
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De tre förtroendevalda har efter kommunalvalet 2018 erhållit sin plats i
fullmäktige på mandat för Liberalerna. Mandat i fullmäktige tilldelas enligt
vallagen. De tre förtroendevalda har inte blivit invalda för LLs räkning och kan
därmed inte enligt lag anses representera LL i de politiska uppdrag de har i
Linköpings kommun. LL är därmed inte representerat i fullmäktige varför
begäran om användning av partibeteckningen föreslås avslås.
Tillgång till lokaler i Stadshuset regleras i Regler för upplåtelse av Stadshusets
sammanträdessalar (KS 2006-304). Av reglerna framgår att uthyrning kan ske
till regionala partiorganisationer och ungdomsförbund/motsvarande till de i
fullmäktige företrädda partierna. LL är inte ett av dessa. Lokal för
förberedande möten inför KF sammanträden för ledamöter och ersättare i
fullmäktige kan bokas via receptionen eller kommunkansliet.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Nytt parti - Linköpingslistan (LL), användning av partibeteckning, med
mera, 2021-11-11
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Bakgrund
Regler om registrering av partibeteckning finns i vallagen. Ett parti som vill
registrera sin beteckning ska skriftligen göra detta hos den centrala
valmyndigheten (det vill säga Valmyndigheten). En förtroendevalds
partibeteckning är således inte något som kan ändras eller i övrigt beslutas av
kommunen.
När en förtroendevald väljer att behålla sitt uppdrag trots att denne inte längre
representerar det parti denne blivit invald för, benämns den förtroendevalde
vanligen politisk vilde. I officiella handlingar såsom kallelser och protokoll
används beteckningen (-) för politiska vildar i fullmäktige, kommunstyrelse,
nämnder och övriga politiska organ i Linköpings kommun. Kommunen kan
inte i officiella dokument ange att den förtroendevalde representerar ett parti
som inte är invalt i kommunfullmäktige, eftersom detta vore att ge felaktig
information.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt vallagen. För att någon som fått en plats i ett val till
fullmäktige ska anses ha fått den platsen för ett visst partis räkning gäller 2 kap
9 § vallagen som lyder:
Ett parti som vill anmäla samtliga sina kandidater för ett visst val ska
skriftligen göra detta hos den centrala valmyndigheten eller, i den utsträckning
som regeringen bestämmer, länsstyrelsen.
Tillsammans med anmälan ska partiet lämna en egenhändigt undertecknad
förklaring från varje kandidat att han eller hon samtycker till anmälan.
En anmälan av kandidater för ett visst val och en kandidats samtycke till
anmälan gäller även för ett omval i det valet. Ett parti får dock ändra en
anmälan som har gjorts enligt första stycket.
Att nu nämnda ledamöter/ersättare under pågående mandatperiod, inte längre
företräder eller är medlemmar i det parti som erhöll platserna i fullmäktige i det
senaste valet, utan istället bildat ett nytt parti, innebär, i enlighet med
ovanstående beskrivning, inte att det nya partiet anses vara invalt i
kommunfullmäktige. Det är istället så att de enskilda personer som valdes in
för det ursprungliga partiet då anses vara politiska vildar. De anses därmed inte
företräda något parti.
Om en ledamot eller ersättare avgår kommer länsstyrelsen att utse ny ledamot
eller ersättare utifrån resultat i det förra valet. I det fall någon av de tre nämnda
förtroendevalda lämnar sitt uppdrag i Linköpings kommunfullmäktige, är det
Länsstyrelsen som ska fatta beslut om att i dennes ställe välja in den person
som står på tur enligt Liberalernas lista från valet 2018. En stol är ”tom” först
om länsstyrelsen inte har något namn att tillgå efter en avsägelse från en
ledamot i fullmäktige.
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De tre förtroendevalda har tidigare överklagat fullmäktiges beslut om
utbetalning av partistöd för år 2021 då de menar att det skett en ombildning av
Liberalerna på så sätt att partiet helt eller delvis har ersatts av LL och att detta
skulle påverka omfattningen av Liberalernas rätt till partistöd.
Förvaltningsrätten i Linköping har i dom den 14 oktober 2021 tagit ställning
till frågan. Av domen framgår att det inte har skett en sådan ombildning av
Liberalerna så att partiet helt eller delvis har ersatts av LL.
De tre förtroendevalda har inte blivit invalda för LLs räkning och kan därmed
enligt lag inte anses representera LL i de politiska uppdrag de har i Linköpings
kommun. LL är därmed inte representerat i fullmäktige varför begäran om
användning av partibeteckningen föreslås avslås.
Tillgång till lokaler i Stadshuset regleras i Regler för upplåtelse av Stadshusets
sammanträdessalar (KS 2006-304), som har fastställts av kommundirektören.
Av reglerna framgår att uthyrning mot erläggande av hyra kan ske till regionala
partiorganisationer och ungdomsförbund/motsvarande till de i fullmäktige
företrädda partierna. LL är inte ett av de i fullmäktige företrädda partierna.
Partiet har därmed inte rätt att få tillgång till mötesrum i Stadshuset. Lokal för
förberedande möten inför KF sammanträden för ledamöter och ersättare i
fullmäktige kan bokas via receptionen eller kommunkansliet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Företrädare för Linköpingslistan (LL)

