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§ 146 Dnr 2021-00321  
 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 5 kap 5 § beslutar kommunfullmäktige om hur 
många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett 
udda tal och till minst 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade. 
 
Karlskoga kommun har idag 47 ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade per den 
1 mars 2021. Av statistiken framgår att i Karlskoga kommun finns 24 
168 röstberättigade personer.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valnämnden den 27 maj 2021 § 12 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 mars 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
kommunfullmäktige ska ha 51 ledamöter under mandatperioden 2023-
2026. 
 
 
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Örebro län  
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§ 12 Dnr 2021-00321  
 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 5 kap 5 § beslutar kommunfullmäktige om hur 
många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett 
udda tal och till minst 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade. 
 
Karlskoga kommun har idag 47 ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade per den 
1 mars 2021. Av statistiken framgår att i Karlskoga kommun finns 
24 168 röstberättigade personer.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 mars 2021  
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kommunfullmäktige ska ha 51 ledamöter under 
mandatperioden 2023-2026. 
 
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Örebro län  
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Karin Jirénius 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

2021-03-09 KS 2021-00321 

  

 
Valnämnden 
 
 
 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023-2026 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 5 kap 5 § beslutar kommunfullmäktige om hur 
många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett 
udda tal och till minst 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade. 
 
Karlskoga kommun har idag 47 ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade per den 
1 mars 2021. Av statistiken framgår att i Karlskoga kommun finns 
24 168 röstberättigade personer.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 mars 2021  
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att kommunfullmäktige ska ha 51 ledamöter under 
mandatperioden 2023-2026.  
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Karin Jirénius  

Utredare  
    
 
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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