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Kommunfullmäktige 

Val- och avsägelser, 2022-11-28 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. utse Benjamin Albertsson (SD) som gruppledare för Sverigedemokraterna 
istället för Anders Lindén (-), 
 

2. uppdraget som gruppledare gäller från och med detta beslut intill det 
sammanträde då val av gruppledare hålls nästa gång.  

Sammanfattning 
Anders Lindén (-) har inkommit med en avsägelse som gruppledare för 
Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har nominerat Benjamin Albertsson 
(SD) som ny gruppledare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-25 
Avsägelse, Anders Lindén (-), 2022-11-18 
Nominering, Benjamin Albertsson (SD), 2022-11-18 
 
Beslutet skickas till: 
Anders Lindén (-), för kännedom 
Benjamin Albertsson (SD), för kännedom  
Förtroendemannaregistret, för åtgärd  
Löneservice, för åtgärd 



Från: Anders Lindén
Till: Kommunsekreterare; Mats Flodin
Kopia: Peter Book
Ärende: Avgår som gruppledare SD och bytt parti
Datum: den 7 november 2022 10:10:27

Hej,

Efter tråkiga omständigheter så har jag ersatts som gruppledare i Sverigedemokraterna, så
därför avgår jag självmant som gruppledare.
Jag måste också meddela att jag har avslutat mitt medlemskap i Sverigedemokraterna och
för att kunna fortsätta delta i det politiska arbetet så har jag gått med i Moderaterna. 
Jag har bytt parti och skulle vara tacksam om min placering på KF förflyttas till
majoritetssidan av salen, tack på förhand och jag ber om ursäkt för det ökade besväret
som tillkommer.

Med vänliga hälsningar
 
Anders Lindén

Moderaterna Enköping 

mailto:anders.linden@politiker.enkoping.se
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Från: Benjamin Albertsson
Till: Johanna Sköld
Ärende: ny gruppledare
Datum: den 7 november 2022 09:08:33

Hej Johanna jag vill informera dej om att vi sverigedemokrater har valt en ny
gruppledare. Den nya gruppledare för SD är jag Benjamin Albertsson

Mvh Benjamin Albertsson gruppledare för sverigedemokraterna Enköping

mailto:johanna.skold@enkoping.se
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