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Vissa regler och principer är viktigare än andra. Det händer dock att två viktiga frågor krockar 
med varandra och då är det en som får ge vika. 
 
En viktig regel är att ”politiken” skall följa ett regelverk som accepteras av alla och som gäller alla. 
Utan ”ordning och reda” kan beslutsgången bli godtycklig och den starke kan tränga ut den svages 
röst. 
 
En viktig princip för mig är att var och en som har fått uppdrag som förtroendevald skall få sin 
röst hörd och sin mening antecknad. 
 
Men nu säger regelverket att vissa representanter för mindre partier inte har erhållit plats som 
ledamot utan endast en möjlighet att ”finnas med” som ersättare för någon ledamot. 
 
I den aktuella motionen gäller det att väga mellan att alla (ledamöter och ersättare) SKALL HA 
RÄTT att lämna en anteckning till protokoll eller att hålla fast vid regeln som säger att 
ordföranden KAN MEDGE ledamoten (dock inte ersättaren) möjligheten till att göra en sådan 
protokollanteckning. 
 
Ledamoten kan komma med ett annat yrkande eller kan yrka på ett tillägg i beslutsförslaget eller 
helt enkelt yrka på avslag på beslutsförslaget. Ledamotens uppfattning framkommer vid 
voteringar av sammanträdets protokoll och listan med omröstningsresultat. Ledamoten kan 
slutligen reservera sig, antingen enkelt till förmån för eget yrkande eller genom en skriftlig 
reservation. 
 
Ledamoten har alla dessa möjligheter – men i regel återges minoritetens uppfattning sällan i 
rapporteringen om nämnders och styrelsers beslut. Ändå är det viktigt att göra sina markeringar. 
Det är av betydelse att kunna ”visa” och ”bevisa” hur man vid en viss tidpunkt i en beslutsprocess 
har sett på frågan och hur man då har tagit ställning. 
 
Viktigare än detta tycks dock vara att man ”marknadsför” sitt politiska arbete. Det är inte längre 
protokoll, voteringslistor och reservationer i sig som väcker uppmärksamhet, utan det är istället 
möjligheten att på hemsidor, på egna bloggar och i sociala medier omgående kunna avrapportera 
vad som hände vid sammanträdet och hur man agerade. 
 
Och då är det för ersättaren endast en mindre nackdel att formuleringen måste innehålla 
markeringen ”om jag skulle haft rätt till … så skulle jag …” Regelverket förbjuder nämligen inte 
ersättaren att yttra sig i debatten innan beslutet med t ex en kort inledande mening ”om jag skulle 
vara ledamot, så …” eller något liknande. Då kan man sedan sanningsenligt marknadsföra sin 
politiska uppfattning. Men det kräver aktivitet inför och under sammanträdet och det kräver idogt 
arbete efter sammanträdet.   
 
Utan ett sådant arbete blir ett litet parti sällan ett större parti. När jag bestämde mig för att avslå 
yrkandet i motionen så var det dessa tankegånger som ledde mig till min slutsats.  Det är absolut 
inte min avsikt att stå i vägen för ett mindre parti att utvecklas och komma fram och bli 
uppmärksammat. 
 
Jag minns hur det kändes när jag befann mig i samma situation. 
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