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ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE 
 
 
Ordning för inkallande av ersättare fastställs enligt nedanstående: 
Följande regler angående ersättarens inkallande till tjänstgöring ska gälla för de val av 
nämnder och styrelser som förrättas av kommunfullmäktige. 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 
M  M, Alt, SD, KD 
S  S, V, C, L 
SD  SD, KD, M, Alt 
Alt  Alt, M, SD, KD 
V  V, S, C, L, Alt, M, KD, SD 
L  L, C, S, V 
KD  KD, SD, Alt, M 
C  C, L, S, V, M, KD, Alt, SD 

 
I de fall en person meddelar att den inte längre representerar det parti som personen blivit 
invald för, men ändå behåller sin plats ska följande gälla: 

• Partibeteckning tas bort och ersätts med (--). 
• Om personen är ledamot i fullmäktige, styrelse eller nämnd och saknar 

partibeteckning kallas ersättare in för det partis inkallelseordning personen blivit 
invald för, d.v.s. den partibeteckning som var vid valet av personen. 

• Om personen är ersättare i styrelse eller nämnd och saknar partibeteckning har man 
inte rätt att ersätta ledamot. 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i fullmäktiges protokoll. 
Ifrågavarande tillvägagångssätt skall tillämpas, därest i lag eller författning icke annat 
föreskrives rörande ersättarens inkallande till tjänstgöring. 
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