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§139 KS/2022:1868 

Ordning av inkallande av ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ersättare i nämnder och styrelse – där kommunfullmäktige själv bestämmer inkallelseordningen – 

skall inkallas till tjänstgöring i följande ordning:  

 

I första hand inkallas för ordinarie ersättare från samma parti som respektive frånvarande 

ledamot. 

 

I andra hand kallas ersättare från samma valtekniska samarbetsgrupp som frånvarande ledamot in 

att tjänstgöra. 

 

Inom gruppen S, M, L inträder ersättare i följande ordning: S, M, L 

Inom gruppen SD, FO, KD inträder ersättare i följande ordning: SD, FO, KD 

Inom gruppen C, V, MP inträder ersättare i följande ordning: C, V, MP 

 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap 16 § står följande: 

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av kommunfullmäktige till det antal som fullmäktige 

bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst 5. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska 

tjänstgöra. 

 

För mandatperioden 2019-2022 gällde nedanstående: 

I första hand inkallas för ordinarie ledamot respektive personliga ersättare och i andra hand en 

ersättare tillhörande politiskt parti som respektive ordinarie ledamot. 

Inom gruppen S, M, FO och L inträder ersättare därefter i nedan angiven ordning: S, M, FO, L 

Inom gruppering C, MP, V, KD inträder ersättare därefter i nedan angiven ordning: C, MP, V, 

KD 

Sverigedemokraterna har personliga ersättare. 

 

Valberedningen beslutade 2022-12-08 § 20 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Ersättare i nämnder och styrelse – där kommunfullmäktige själv bestämmer inkallelseordningen – 

skall inkallas till tjänstgöring i följande ordning:  

 

I första hand inkallas för ordinarie ersättare från samma parti som respektive frånvarande 

ledamot. 

 

I andra hand kallas ersättare från samma valtekniska samarbetsgrupp som frånvarande ledamot in 

att tjänstgöra. 
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Inom gruppen S, M, L inträder ersättare i följande ordning: S, M, L 

Inom gruppen SD, FO, KD inträder ersättare i följande ordning: SD, FO, KD 

Inom gruppen C, V, MP inträder ersättare i följande ordning: C, V, MP 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga partigrupper 

Orust kommuns författningssamling 
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