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§ 93  Motion - Extra val 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har kommit in med en motion om extra val. 

De anser att Mullsjös ekonomi länge har varit misskött. Efter ett antal år med beslut 
som vissa kan klassas som ren vårdslöshet med skattemedel, bröts år 2017 trenden 
med positiva resultat. Kommunen gjorde ett underskott på hela 17,2 mnkr. Mullsjö 
kommun uppfyllde därmed inte det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans eller 
något av de krav som uppställts för en god ekonomisk hushållning. Enligt den lag 
som styr fullmäktiges verksamhet, kommunallagen, har en kommun tre år på sig att 
hämta tillbaka eventuella underskott. Detta har inte skett, tvärtom och revisionen 
anser därför att kommunstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Trots detta har 
styret, som alltså äger majoritet, på fullmäktiges sammanträde den 9 juni, valt att 
bevilja ansvarsfrihet för sig själva. Avsaknaden av självinsikt är total. 

Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § får fullmäktige besluta om extra val till 
fullmäktige mellan ordinarie val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de 
närvarande ledamöterna röstar för det.  

Förslaget i denna motion kräver ingen särskild utredning och Sverigedemokraternas 
inställning är därför att det bör snabbutredas i kommunstyrelsen för att direkt 
återkomma till kommunfullmäktige och omgående prövas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 16 september 2020 § 137 
Motion om extra val  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra 
en omröstning om extra val vid dagens sammanträde. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omröstning ska ske vid dagens sammanträde. 

Beslutad omröstning 
Ordförande ställer frågan om extra val ska hållas eller inte hållas.   

Ordförande finner att frågan om att inte genomföra extra val vinner. 

Omröstning begärs. 
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§ 93 fortsättning 

 
Omröstning 
Den som röstar för att genomföra extra val röstar ja och den som röstar för att inte 
genomföra extra val röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att 19 nej-röster för att inte genomföra extra val vinner före 11 
ja-röster för att genomföra extra val. 2 ledamöter avstod att rösta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att inte genomföra extra val och 

att motionen är besvarad. 

Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna/Christian Wall 
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Omröstningslista 
  § 93 

Genomföra/Inte genomföra 
 

LEDAMOT Tjänstgörande 
ersättare 

JA NEJ AV- 
STÅR 

JA NEJ AV- 
STÅR 

Linda Danielsson (S)   X     

Charlotte Götesson (M) Lars Kyrkeryd X      

Joseph Tornell (KD)   X     

Leontina Aurell (SD)  X      

Johnny Wismén (S)   X     

Henrik Jansson (M)  X      

Lars Eriksson (KD)   X     

Christer Rube (S)   X     

Albert Müller (SD)  X      

Sara Bjerenius (MP)   X     

Gun Nilsson (C) John Algotsson  X     

Mikael Johansson (V)    X    

Mats Tingshagen (S)   X     

Ingemar Eriksson (M)  X      

Stefan Lindkvist (MF) --       

Paula Ekblom (KD)   X     

Eva Johansson (SD)  X      

Liza Oswald (S)   X     

Fredrik Samuelsson (M)  X      

Tomas Elf (S) Cecilia Petersson  X     

Fredrik Lindman (KD) --       

Christian Wall (SD)  X      

Åsa Blomell (L) Thore Thorstensson  X     

Kicki Svensson (S) Mats Klarén  X     

Karin von Zweigbergk (M)  X      

Alexander Norman (MP)   X     

Staffan Bäckelid (KD) Berit Abrahamsson  X     

Martin Svensson (S)   X     

Jouko Broström (C)   X     

Jenny Hultgren (SD)  X      

Joachim Werich (M) Mikael Lundqvist X      

Kristoffer Blomstrand (V)    X    

Jimmie Larsson (M) --       

Tonie Krusing (KD)   X     

Katarina Karlsson (S)   X     

                        11  19        2  


	§ 93  Motion - Extra val

