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Dnr KS 2018/509 

§ 197 Regler för ersättares inkallande till 
tjänstgöring i kommunens nämnder och 
styrelser 

Sammanfattning 
Nedanstående regler skall gälla för ersättares inkallande till 
tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelser. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i 
nedan angiven partigruppsordning: 

Partigrupp   Partigruppsordning 

S    S, C, L, KD, V, MP, M 

L   L, KD, C, S, MP, M 

C   C, L, KD, S, MP, M 

KD   KD, L, C, S, MP, M 

V   V, S, MP 

MP   MP, 

M   M, SD, KD, C, L, MP, S, V 

SD   SD, M, KD, L, C 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i 
kommunfullmäktiges protokoll.  

Ersättare som utses genom fyllnadsval intar den sista ersättarplatsen 
inom partiet. 

Ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde, oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna påverkas får den 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
istället för en ersättare längre ner i ordningen. 

Ledamot som anländer till ett pågående sammanträde har rätt att 
inträda till tjänstgöring varvid tjänstgörande ersättare får frånträda. 
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Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående 
handläggning av ett ärende. Detta gäller dock inte om ordinarie 
ledamot anländer och platsen är vakant. 

Överläggningar i kommunstyrelsen 
Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) anmäler att 
Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till 
beslut, kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunens 
nämnder och styrelser fastställs. 

Martina Mossberg, Sven Gustafsson och Michael Fridebäck - samtliga 
(M) och Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet. 

Överläggningar i kommunfullmäktige 
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
inklusive tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga). 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut – 
kommunstyrelsens inklusive Moderaternas tilläggsförslag – och finner 
att fullmäktige beslutat i enlighet med förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunens 

nämnder och styrelser fastställs. 

2. Moderaternas ersättarordning fastställs till M, SD, KD, C, L, MP, 
S, V 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: samtliga nämnder 
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