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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00-18.35, 18.50-
18.57, 18.58-19.02, 19.15-19.25 

Beslutande  
Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lennart Johansson Thim Borg 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2018-10-15  kl. 19.35 
 
Underskrifter 

 

 

Ålderspresident  
§§ 66-68 

 
Paragrafer 

66 - 74 
  

 

 

 
Ulla-Britt Brandin 

 

 Ordförande 
§§ 69-74 
 

Justerande 

Håkan Abrahamsson  

  
Lennart Johansson 

Thim Borg 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-10-15 
Datum för anslags uppsättande 2018-10-16 Datum för anslags nedtagande 2018-11-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 66 
 
Utdrag ur Länsstyrelsens protokoll över röstsammanräkning 
för val av kommunfullmäktige samt ersättare för tiden 2018-10-
15—2022-10-14  Dnr 2018.216 
 
Utdrag ur Länsstyrelsens protokoll över röstsammanräkning för val 
av kommunfullmäktige samt ersättare presenteras för fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera Länsstyrelsens protokoll. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 67 
 
Val av fem revisorer varav en ordförande och en vice 
ordförande  Dnr 2018.216 
 
Fullmäktige har att utse fem revisorer varav en ordförande och en 
vice ordförande (fram till det första sammanträdet med 
kommunfullmäktige efter valet 2022).  
 
Följande personer nomineras: 
Majoriteten: Lars-Inge Sjöholm (C), Gösta Lindberg (PF) 
Oppositionen: Håkan Engström (S), Jenny Malm (S) Helene 
Norrback (S) 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att som ledamöter i revisionen välja Håkan Engström (S), 

Jenny Malm (S) Helene Norrback (S), Lars-Inge Sjöholm 
(C) och Gösta Lindberg (PF), samt 

 
att som ordförande välja Håkan Engström (S) och som vice 

ordförande välja Gösta Lindberg (PF) 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 68 
 
Val av ordförande i kommunfullmäktige  Dnr 2018.218 
 
Fullmäktige har att utse en ordförande för perioden från 2018-10-15 
fram till det första sammanträdet med kommunfullmäktige efter 
valet 2022. Håkan Abrahamsson (M) och Putte Schüler föreslås. 
Valsedlar lämnas ut och ett slutet val förrättas. Röstsedlarna räknas 
och valet utfaller med 19 röster för Håkan Abrahamsson, 7 röster 
för Putte Schüler och 9 avstår varvid, 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att som ordförande i kommunfullmäktige för perioden från 

2018-10-15 fram till det första sammanträdet med 
kommunfullmäktige efter valet 2022 välja Håkan 
Abrahamsson (M). 

 
Ålderspresidenten lämnar över ordförandeklubban till ordförande 
som intar sin plats och tackar för förtroendet. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 69 
 
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige  Dnr 2018.219 
 
Fullmäktige har att utse en 1:e vice ordförande för perioden från 
2018-10-15 fram till det första sammanträdet med 
kommunfullmäktige efter valet 2022. Kim Svitzer (PF) och Putte 
Schüler (SD) föreslås. Valsedlar lämnas ut och ett slutet val 
förrättas. Röstsedlarna räknas och valet utfaller med 19 röster för 
Kim Svitzer, 7 röster för Putte Schüler och 9 avstår varvid, 
 
Kommunfullmäktige beslutat, 
 
att som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 

från 2018-10-15 fram till det första sammanträdet med 
kommunfullmäktige efter valet 2022 välja Kim Svitzer (PF). 

 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 70 
 
Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige  Dnr 2018.220 
 
Fullmäktige har att utse en 2:e vice ordförande för perioden från 
2018-10-15 fram till det första sammanträdet med 
kommunfullmäktige efter valet 2022. Boel Rosdahl (S) och Putte 
Schüler (SD) föreslås. Valsedlar lämnas ut och ett slutet val 
förrättas. Röstsedlarna räknas och valet utfaller med 9 röster för 
Boel Rosdahl, 7 röster för Putte Schüler, 4 blanka röster och 15 
avstår varvid, 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 

från 2018-10-15 fram till det första sammanträdet med 
kommunfullmäktige efter valet 2022 välja Boel Rosdahl (S) 

 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 71 
 
Val av valberedning  Dnr 2018.221 
 
Kommunfullmäktige har att välja av sju ledamöter samt sju ersättare 
samt ordförande och vice ordförande i valberedningen (fram till det 
första sammanträdet med kommunfullmäktige efter valet 2022). 
 
Förslag finns att välja som Ronny Nilsson (S) vice ordförande, samt 
Ulla-Britt Brandin (KD) som ordförande och som ledamöter välja 
Lennart Johansson (PF), Jenny Delén (M), Kerstin Andersson (C), 
Lis-Beth Wiberg (MP) och Rickard Andersson (SD). 
 
Som ersättare föreslås Hans Stifors (PF), Bengt Jarring (KD), 
Anette Lantz (M), Rose-Marie Jönsson (C), Kristina Hovander (MP), 
Linda Holst (SD) och Elisabeth Holmer (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att som ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning välja 

Lennart Johansson (PF), Jenny Delén (M), Kerstin 
Andersson (C), Ulla-Britt Brandin (KD), Lis-Beth Wiberg 
(MP), Ronny Nilsson (S) och Rickard Andersson (SD), 

 
att som ersättare i valberedningen utse Hans Stifors (PF), 

Bengt Jarring (KD), Anette Lantz (M), Rose-Marie Jönsson 
(C), Kristina Hovander (MP), Linda Holst (SD) och Elisabeth 
Holmer (S), samt 

 
att som ordförande välja Ulla-Britt Brandin (KD) och som vice 

ordförande välja Ronny Nilsson (S). 
 
 
Delgivning 
Lönekontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 72 
 
Ändring av mandatperiod för kommunstyrelsen  Dnr 2018.222 
 
Inför den nya mandatperioden efter valet den 9 september 2018, 
har frågan om kommunstyrelsens mandatperiod ställts. Frågor om 
styrelsens och nämndernas mandatperioder regleras i 6 kapitlet 18 
§ kommunallagen samt  5 kapitlet 30 §. 
 
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas 
från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det 
sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall 
ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens mandatperiod är bunden till fyra år. Enligt 
huvudregeln tillträder en ny styrelse den 1 januari efter ett valår, 
men de kommuner som så önskar får låta styrelsen tillträda tidigare. 
Fullmäktige kan ge bestämmelser om ändrad mandatperiod i ett 
särskilt beslut eller i styrelsens reglemente. Ett sådant ärende är 
undantaget från beredningstvånget, som annars gäller för beslut 
som ska fattas av fullmäktige.  
 
Undantaget från beredningstvånget motiveras av lagstiftaren av att 
en tillträdande fullmäktigeförsamling som vill införa ett snabbare 
valgenomslag för den nya kommunstyrelsen måste kunna besluta 
om detta vid sitt första sammanträde.  
 
Om styrelsens mandattid tidigareläggs måste mandattiden för 
ledamöter och ersättare i den avgående styrelsen avkortas. Väljer 
man på detta sätt ett snabbare valgenomslag behöver 
mandatperioden inte bli exakt fyra år. Avgörande är då tidpunkten 
för det fullmäktigesammanträde då valet sker och tidpunkten då val 
av kommunstyrelse förrättas nästa gång. Dessa tidpunkter behöver 
inte sammanfalla. 
 
Lennart Johansson (PF) och Torgny Lindau (PF) yrkar att 
kommunstyrelsens fyra-åriga mandatperiod ska räknas från och 
med dagens sammanträde med kommunfullmäktige intill det 
sammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång efter 
valet 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att kommunstyrelsens fyra-åriga mandatperiod ska räknas från 

och med dagens sammanträde med kommunfullmäktige 
intill det sammanträde då val av kommunstyrelse hålls 
nästa gång efter valet 2022. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 73 
 
Val av kommunstyrelse  Dnr 2018.222 
 
Kommunfullmäktige har att välja nio ledamöter och nio ersättare 
samt en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen från den 15 oktober 2018 till dess val 
av styrelse fattas nästa gång. 
 
Valberedningen föreslår Torgny Lindau (PF), Patrik Ströbeck (M), 
Lennart Johansson (PF), Hans Stifors (PF), Bengt Marntell (C), 
Ronny Nilsson (S), Boel Rosdahl (S), Pia Galia (SD), Jack 
Henriksen (SD) som ledamöter. 
 
Som ersättare föreslås Ulla-Britt Brandin (KD), Jenny Delén (M), 
Göran Långström (PF), Kristina Hovander (MP), Kerstin Andersson 
(C), Thim Borg (S), Elisabeth Holmer (S), Anders Jelander (SD), 
och Putte Schüler (SD) 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att som ledamöter i kommunstyrelsen välja Torgny Lindau 

(PF), Patrik Ströbeck (M), Lennart Johansson (PF), Hans 
Stifors (PF), Bengt Marntell (C), Ronny Nilsson (S), Boel 
Rosdahl (S), Pia Galia (SD), Jack Henriksen (SD) 

 
att som ersättare i kommunstyrelsen välja Ulla-Britt Brandin 

(KD), Jenny Delén (M), Göran Långström (PF), Kristina 
Hovander (MP), Kerstin Andersson (C), Thim Borg (S), 
Elisabeth Holmer (S), Anders Jelander (SD), och Putte 
Schüler (SD) 

 
att som ordförande i kommunstyrelsen välja Torgny Lindau 

(PF), 1:e vice ordförande välja Patrik Ströbeck (M) och som 
2:e vice ordförande välja Ronny Nilsson (S), samt 

 
att samtliga val gäller från den 15 oktober 2018 till dess val av 

styrelse fattas nästa gång 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 74 
 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott  Dnr 2018.224 
 
Kommunfullmäktige har att välja ett arbetsutskott under 
kommunstyrelsen. 
 
Valberedningens förslag är att som ledamöter välja Torgny Lindau 
(PF), Patrik Ströbeck (M) och Ronny Nilsson (S) samt att som 
ersättare välja Lennart Johansson (PF), Bengt Marntell (C) och 
Boel Rosdahl (S) 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att som ledamöter välja Torgny Lindau (PF), Patrik Ströbeck 

(M) och Ronny Nilsson (S) samt att som ersättare välja 
Lennart Johansson (PF), Bengt Marntell (C) och Boel 
Rosdahl (S), 

 
att som kommunalråd välja Torgny Lindau (PF) och som 

oppositionsråd välja Ronny Nilsson (S), samt 
 
att samtliga val gäller från den 15 oktober 2018 till dess val av 

kommunstyrelse och arbetsutskott fattas nästa gång. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 


