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Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser 
 

Ärendebeskrivning 
 
Förslag på Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser; 
 
1.  I första hand den personliga ersättaren, 
 
2.  I andra hand inkallas ersättare från samma parti, 
 
3.  I tredje hand, om det gäller ledamot från ”majoritetsgruppen” (S, V, M, L, 
    och KD)  inkallas ersättare från den denna grupp efter åldersordning, med 
    yngst i första hand. När det gäller ”oppositionspartierna”(C, MED och SD)  
    inkallas ersättare från dessa grupper, med yngst i första hand, 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst  
    i första hand. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2018-12-04 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 7 gällande ordning för 
     inkallande av ersättare i nämnder och styrelse. 
 
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, 
     för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska 
     inkallas, enligt redovisat förslag. 
 

Kommunstyrelsens behandling 2019-01-15 
 
1.  I första hand den personliga ersättaren, 
 
2.  I andra hand inkallas ersättare från samma parti, 
 
3.  I tredje hand, om det gäller ledamot från ”majoritetsgruppen” (S, V, M, L, 
    och KD)  inkallas ersättare från den denna grupp efter åldersordning, med 
    yngst i första hand. När det gäller ”oppositionspartierna”(C och MED) och (SD)  
    inkallas ersättare från dessa grupper, med yngst i första hand, 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst  
    i första hand. 

 
Fortsättning 



Fortsättning § 22/19, Ordning för inkallande av ersättare i 
nämnder och styrelser 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2019-01-15 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 7 gällande ordning för 
     inkallande av ersättare i nämnder och styrelse, 
 
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, 
     för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska 
     inkallas, enligt redovisat förslag i kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-02-09 § 7 gällande ordning för 
     inkallande av ersättare i nämnder och styrelse, 
 
att ersättare i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder och styrelser, 
     för vilka bestämmelserna i kommunallagen 5 kap 12-17 §§ är tillämpliga, ska 
     inkallas, enligt följande; 
 
1.  I första hand den personliga ersättaren, 
 
2.  I andra hand inkallas ersättare från samma parti, 
 
3.  I tredje hand, om det gäller ledamot från ”majoritetsgruppen” (S, V, M, L, 
    och KD)  inkallas ersättare från den denna grupp efter åldersordning, med 
    yngst i första hand. När det gäller ”oppositionspartierna”(C och MED) och (SD)  
    inkallas ersättare från dessa grupper, med yngst i första hand, 
 
4. I fjärde hand inkallas ersättare från annat parti efter åldersordning med yngst  
    i första hand. 
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