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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/452

§ 40 Avsägelser och fyllnadsval av
förtroendevalda 2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Entlediga Else Håkansson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige anmäler entledigandet till Länsstyrelsen som har att utse ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Else Håkansson (S).
3. Entlediga Christel Lindqvist (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
4. Utse Björn Lindqvist (V) till ersättare i kommunstyrelsen efter Christel Lindqvist (V).
5. Entlediga Lisa Petersson (V) från uppdraget som ledamot i tillstånds- och
tillsynsnämnden.
6. Utse Lars Johansson (V) till ny ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden efter Lisa
Petersson (V).
7. Utse Kristina Toft (V) till ny ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden efter Lars
Johansson (V).
8. Utse Jill Andersson (S) till ny gruppledare för Socialdemokraterna efter Maria BoströmLambrén (S).
9. Entlediga Madeleine Jephsson (MP) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
10. Kommunfullmäktige anmäler entledigandet till Länsstyrelsen som har att utse ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Madeleine Jephsson (MP).

Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar
avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725).
Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska
länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse
en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande
återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en
förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en
förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Avsägelse Else Håkansson.pdf
2. Kommunfullmäktige 2021-03-03 (2021-03-03 KF §20).doc
3. Avsägelse från Christel Lindqvist (V) som ledamot i kommunstyrelsen.pdf
4. Avsägelse från Lisa Petersson som ledamot i Tillstånds- och tillsynsnämnden.pdf
5. Nominering av ny ledamot Lars Johansson (V) till tillstånds- och tillsynsnämnden.msg
6. Avsägelse från Madeleine Jehpsson som ledamot i Miljöpartiet i kommunfullmäktige.pdf
_____
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