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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 15 oktober 2018, klockan 18.30-19.05. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Gunilla A Aurusell (S), Linda Söder-
Jonsson (S), Monica Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita 
Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Christer Henriksson (V), 
Joel Petersson (V), Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja 
Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M), Madelene Fager, (C), Petter Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Lina Johansson (C), Jenny Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Anders 
Frödin (SD), Annicka Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Britt-Marie Häggkvist-Back (SD) 
och Rune Broström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Gunilla Lindström (S), Rebecca Burlind (L) och Eva-Carin Sandbom (L).  

 

Ersättare  Marina Ribaric (S), Urban Dahlgren (S), Marie Norin Junttila (S), Elisabeth Strengbom (S), 
Yrjö Björkqvist (M), Maivor Norgren (M), Monica Wastlius (C), Margareta Barkselius (C), 
Lars-Gunnar Andersson (SD) och Sussanne Söderström (SD). 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
 

Utses att justera Linda Söder Jonsson och Madelene Fager 
Ersättare för 
justerare Gunilla Lindström och Ronja Lund-Wall 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-10-16, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        1-9 
 Eva Kristina Andersson  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  .................................................................................... 
 Christer Henriksson §§ 1-6 Gunilla A Aurusell §§ 7-9   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Linda Söder Jonsson  Madelene Fager 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2018-10-15, §§ 1-9 
Datum när 
anslag sätts upp 2018-10-17  Datum när anslag  

tas ner 2018-11-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Nyvalda kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2018-10-15 
 

1 Mötets öppnande 

2 Ändring av dagordning 

3 Meddelanden 

4 Val av revisorer för kommunens verksamhet 2019-2022 

5 Val av kommunfullmäktiges presidium 2018-10-15 – 2022-10-14 

6 Nya presidiet tar plats 

7 Val av valberedning 2018-10-15 – 2022-10-14 

8 Valsätt vid fördelning av platser i förtroendemannaorganisationen 2019-2022 

9 Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 1 
Mötets öppnande 
Christer Henriksson (V), kommunfullmäktiges ålderman (äldst i 
tjänstgöring) öppnar nyvalda kommunfullmäktiges första samman-
träde.  
 
Åldermannen hälsar gamla som nya ledamöter och ersättare väl-
komna till den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen och 
framför ett önskemål om gott samarbete den kommande mandat-
perioden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Ändring av dagordning 
Åldermannen föreslår att dagordningen kompletteras med följande 
ärende: 
- Meddelanden 

 
Beslut  Kommunfullmäktige fastställer den justerade dagordningen enligt 

ordförandens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 3 
Meddelanden 
Länsstyrelsens protokoll 2018-09-12--09-20 Slutlig rösträkning 
och mandatfördelning i val till kommunfullmäktige i Kungsör 
kommun 2018-09-09. Dnr KS 2018/411 
 
 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet 
har den 12 oktober 2018 lämnat in en anmälan om valteknisk 
samverkan under mandatperioden 2018-2022. Dnr KS 2018/397 
 
 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har den 9 okto-
ber 2018 lämnat in en anmälan om överenskommelse om sam-
verkan i opposition under mandatperioden 2018-2022.  
Dnr KS 2018/397 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
De valda, vaktmästeriet, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 4 
Val av revisorer för kommunens verksamhet 
2019-2022 (KS 2018/412) 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av revision för granskning av 
verksamheten under perioden 2019-2022. Antalet revisorer ska, 
enligt kommunens revisionsreglemente, vara fem stycken (inga 
ersättare).  
 
Av revisorerna ska fullmäktige utse en ordförande och en vice 
ordförande. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 
 
Revisorerna väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat gransk-
ningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisions-
berättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med 
dubbla grupper revisorer. 
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation föreslår 
att Samverkan Kungsör får tre platser, Alliansen en plats och 
Sverigedemokraterna får en plats. 

 
KF överläggning Under överläggning nominerar Samverkan Kungsör och Alliansen 

sina kandidater till platserna. Sverigedemokraterna meddelar att de 
inte är klara med sin kandidat och önskar få återkomma vid nästa 
sammanträde. 

 
Beslut Kommunfullmäktige väljer följande personer att revidera kommu-

nens verksamhet 2018-2022: 
 

- Lars Wigström (S), Hogsta 207, 736 91 Kungsör 
- Ingegerd Granath (S), Sandviksvägen 7, 736 92 Kungsör  
- Kerstin Lundberg Henriksson (V), Himmelsbergavägen 48, 

736 92 Kungsör 
- Håkan Sundström (M), Västra Säbygatan 6 A, 736 92 Kungsör 

 
 Håkan Sundström (M) utses som ordförande och Lars Wigström 

(S) som vice ordförande. 
 
 Kvar att välja vid kommande möte är revisor från (SD).  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 5 
Val av kommunfullmäktiges presidium 
2018-10-15 – 2022-10-14 (KS 2018/411) 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av presidium. En ordförande 
och två vice ordförande ska utses. 
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation föreslår 
att ordförande och 2:e vice ordföranden hämtas ur Samverkan 
Kungsör samt 1:e vice ordförande ur Alliansen. 
 

KF överläggning Under överläggning framförs följande förslag: 
 

• Mikael Peterson (S) för Samverkan Kungsör och Stellan Lund 
(M) för Allinansen nominerar följande presidium: 
- Gunilla A Aurusell (S) ordförande  
- Hans Carlsson (M)  1:e vice ordförande  
- Olof Lindberg (L) 2:e vice ordförande 
 

• Roland Jansson (S) nominerar Anders Frödin till 2:e vice 
ordförande. 

    
   Åldermannen konstaterar att det för valet av ordförande och 1:e 

vice ordförande endast finns ett förslag. Till 2:e vice ordförande 
finns två förslag. Åldermannen föreslår följande 
propositionsordning, vilken godkänns: 

 
1) Ställningstagande till ordförande och 1:e vice ordförande 
2) Sluten omröstning för val av 2:e vice ordförande. 

 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Gunilla A 

Aurusell (S) till ordförande och Hans Carlsson (M) till 1:e vice 
ordförande och finner att så är fallet. 

 
Proposition 2 Sluten omröstning genomförs för platsen som 2:e vice ordförande. 

Den utfaller med 20 röster för Olof Lindberg (L) och 11 röster för 
Anders Frödin (SD).  

 
Beslut Kommunfullmäktige väljer 
 

- Gunilla A. Aurusell (S), Åsgatan 22, 736 31 Kungsör som 
ordförande,  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

- Hans Carlsson (M), Rönnstigen 31, 731 60 Valskog som 1:e 
vice ordförande och 

- Olof Lindberg (L), Gärdesgatan 3, 736 30 Kungsör som 2:e 
vice ordförande 
 

i kommunfullmäktige 2018-10-15—2022-10-14. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 6 
Nya presidiet tar plats  
Åldermannen hälsar det nyvalda presidiet välkomna fram.  
 
Ordföranden Gunilla A. Aurusell (S) och 1:e vice ordföranden 
Hans Carlsson (M) intar sina platser. 2:e vice ordföranden Olof 
Lindberg (L) är förhindrad att delta vid dagens sammanträde. 
 
Åldermannen lämnar klubban till kommunfullmäktiges nya 
ordförande. 
 
Ordföranden tackar, på presidiets vägnar, för förtroendet att få leda 
fullmäktige under den kommande mandatperioden. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 7 
Val av valberedning 2018-10-15—2022-10-14 
(KS 2018/411) 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av valberedning. Valbered-
ningen är en fullmäktigeberedning och består av nio ledamöter och 
nio ersättare. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice 
ordförande. 

 
KF överläggning Under överläggning nominerar respektive parti sina kandidater till 

platserna.  
 
Beslut Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

valberedning 2018-10-15--2022-10-14: 
Ledamöter: Ersättare: 
Monica Lindgren (S)  
Ringvägen 15 
736 33 Kungsör  

Dan Stigenberg (S) 
Ängsvägen 47 
736 32 Kungsör 

Rigmor Åkesson (S) 
Ekoxgatan 15 
736 35 Kungsör 

Margareta Johansson (S)  
Frejgatan 9A 
736 30 Kungsör 

Claes Wolinder (L) 
Sjövägen 12, 
736 92 Kungsör 

Gunilla Wolinder (L) 
Sjövägen 12, 
736 92 Kungsör 

Joel Pettersson (V) 
Ulvhällsvägen 11 
736 91 Kungsör 

Christer Henriksson (V) 
Himmelsbergavägen 48 
736 92 Kungsör 

Niklas Magnusson (M) 
Södra Kyrkogatan 2 
736 31 Kungsör 

Stellan Lund (M) 
Kornvägen 6 
736 35 Kungsör 

Lars Gustavsson (KD) 
Björkvägen 11 
736 36 Kungsör 

Kenneth Axelsson (KD) 
Ekebyvägen 7 
736 92 Kungsör 

Petter Westlund (C) 
Åkergatan 5 
736 30 Kungsör 

Lina Johansson (C) 
Solrosvägen 31 
736 36 Kungsör 

Anders Frödin (SD) 
Alngatan 15 
736 32 Kungsör 

Magnus Vidin (SD) 
Kungsgatan 105 
736 33 Kungsör 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
De valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
Monica Lindgren (S) utses som ordförande tillika sammankallande 
och Niklas Magnusson (M) som vice ordförande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Valberedningen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 8 
Valsätt vid fördelning av platser i förtroende-
mannaorganisationen 2019-2022  
(KS 2018/448) 
Kommunfullmäktige ska förrätta val till olika politiska uppdrag 
under hösten 2018. För att klargöra platsernas fördelning mellan 
olika politiska konstellationer bör fullmäktige ta ställning till val-
sätt. 
 
Den gångna mandatperioden har valsättet varit: ”Varje politisk 
gruppering ska representeras i kommunstyrelse och nämnder i 
förhållande till sin styrka i kommunfullmäktige”.  
 
För val till följande instanser finns möjlighet att kräva val enligt 
lagen om proportionellt valsätt: 
- ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 
- revisorer 
- ledamöter och ersättare i styrelse för aktiebolag, ekonomisk 

förening samt lekmannarevisorer till sådan styrelse 
- ledamöter och ersättare till beslutande församlig i kommunal-

förbund och revisorer till denna. 
 
Begäran om proportionellt valsätt måste göras vid val till varje 
instans för sig. 
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har dis-
kuterat valsätt. Kommittén har enats om val enligt huvudprinci-
perna i lagen om proportionellt valsätt och har förrättat den lott-
ning som krävs vid lika delningstal. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Minnesanteckningar från den parlamentariska kommitténs 

2018-10-03 och 2018-10-09 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att varje politisk gruppering ska 

representeras i förhållande till sin styrka i kommunfullmäktige.  
 
 Val sker enligt huvudprinciperna i lagen om proportionellt valsätt 

och enligt den lottning vid röstetal som den parlamentariska kom-
mittén genomfört. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Valberedningen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

  
 Detta gäller om inte val enligt lagen om proportionellt valsätt 

krävs. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 9 
Inkallelseordning för ersättare i styrelse och 
nämnder (KS 2018/449) 
Kommunfullmäktige ska besluta i vilken ordning ersättare ska 
tjänstgöra i kommunstyrelsen och nämnderna då ordinarie ledamot 
inte tjänstgör.  
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har 
diskuterat detta och enats om att följa samma ordning som tidigare 
kompletterande med tjänstgöring för Sverigedemokraterna som vid 
avsaknad av personlig ersättare i första hand önskar ersättare från 
Alliansen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Minnesanteckningar från den parlamentariska kommitténs 

2018-10-09 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ordningen för ersättares tjänst-

göring vid frånvaro, jäv och annat förfall i kommunstyrelsen och 
nämnderna ska vara: 

 
1. Personlig ersättare 
2. Ersättare från samma parti 
3. Överst namngivna ej tjänstgörande ersättare inom respektive 

kartell 
4. Ersättare från annan kartell 
5. Ersättare från parti utanför kartell 
6. För parti utanför kartell – Sverigedemokraterna – gäller då 

ingen finns att kalla in enligt punkt 1-2: Överst namngivna ej 
tjänstgörande ersättare inom Alliansen och slutligen överst ej 
tjänstgörande ersättare inom Samverkan Kungsör. 
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