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Beslutande

Centrumgården, Karlavägen 1, Kungsör, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17.3017.50.
Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Dan Stigenberg (S), Sergio Estrada
(V), Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Staffan Norgren (M), Hendrik Mayer (FP)
och Bo Jensen (FP).

Tjänstgörande
ersättare

Görel Nilsson (S) och Madelene Eriksson (C).

Ersättare

Taito Arkkukangas (S), Jasminka Custovic (S), Christer Henriksson (V), Margareta Karlsson
(M), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) och Olof Lindberg (FP)

Övriga
deltagande

Kommunchefen Per Bäckström och kanslichefen Eva Kristina Andersson

Utses att justera

Hendrik Mayer

Ersättare för
justerare

Bo Jensen

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet i anslutning till mötets slut.
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§ 30
Ändring av antal mandat i kommunfullmäktige (KS 2014/36)
En ändring av kommunallagen ger kommuner med 8 000 eller färre röstberättigade möjlighet att ha 21 mandat i kommunfullmäktige. Tidigare var lägsta antal mandat 31.
Med anledning av lagändringen har den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. diskuterat frågan. Kungsörs
kommun har idag 39 mandat. Kommittén kan tänka sig en sänkning av antalet mandat, men överlåter till kommunstyrelsen att
föreslå hur många mandaten ska vara.
För att kunna genomföra en ändring till den kommande mandatperioden måste beslut fattas i kommunfullmäktige senast den 28
februari 2014.
KS överläggning

Under överläggningen ajourneras mötet i tio minuter för enskilda
överläggningar.
Följande yrkanden framförs:
- Görel Nilsson (S), Bo Jensen (FP) och Hendrik Mayer (FP)
yrkar på oförändrat antal ledamöter
- Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) yrkar på en
sänkning till 33 ledamöter
- Marie Norin Junttila (S) yrkar på en sänkning till 35
ledamöter
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de tre yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Marie
Norin Junttilas förslag – en sänkning till 35 mandat.
Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden utser Marie Norin Junttilas förslag till huvudförslag.
För att få fram ett motförslag i votering ställer ordföranden de båda
andra yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen utsett Görel Nilssons m.fl. yrkande om oförändrat antal
ledamöter som motförslag i voteringen.
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Härefter redogör ordföranden för tänkt voteringsordning, vilken
godkänns. Den som röstar för Marie Norin Junttilas förslag om en
sänkning till 35 mandat röstar ja. Den som röstar för Görel
Nilssons m.fl. förslag om oförändrat antal ledamöter röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Dan
Stigenberg (S), Sergio Estrada (V) och Per Strengbom (S).
Nej röstar: Madelene Eriksson (C), Görel Nilsson (S), Niklas
Magnusson (M), Hendrik Mayer (FP) och Bo Jensen (FP).
Stellan Lund (M) och Staffan Norgren (M) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja- och 5 nejröster. Två ledamöter
avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har således beslutat förslår
oförändrat antal mandat för den kommande mandatperioden.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att antalet mandat i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 39 för den kommande mandatperioden.
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