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Kommunfullmäktige 
2019-12-10 

  

 

§ 9 

 

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m 

 

HANDLING 

 

2019 nr 240 

 

BESLUT 

 

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag: 

 

Valberedningen får härmed lämna förslag till val av ledamöter och ersättare i 

kommunens nämnder och styrelser m.fl. som är lediga vid årets slut. Förslagen 

redovisas i Bilaga A. 

 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Utse de personer i Bilaga A till respektive i bilagan angivna kommunala m.fl. 

befattningar för den tid som, i varje särskilt fall, är angivet i bilagan.  

2. De utsedda ersättarna för perioden 2020 ska med nedan angivna undantag anses 

valda att inträda i den ordning som det upptagits i valberedningens förslag. 

Vid förfall för ordinarie ledamot ska, om inte i lag eller författning annat anges i 

dennes ställe; 

i första hand  

inträder ersättare vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, 

i andra hand 

inträder beträffande ledamot för M ersättare för L, C, KD, D, S, MP, V, FI och SD i 

nu nämnd ordning,  

inträder beträffande ledamot för L ersättare för M, C, KD, D, S, MP, V och FI i nu 

nämnd ordning, 

inträder beträffande ledamot för C, ersättare för KD, L, M, D, MP och S i nu nämnd 

ordning, 

inträder beträffande ledamot för KD ersättare för C, L och M i nu nämnd ordning, 

inträder beträffande ledamot för S ersättare för MP, V, FI och D i nu nämnd 

ordning, 

inträder beträffande ledamot för V ersättare för MP, FI, S, L, C, M, KD i nu nämnd 

ordning, 



 

 

 

inträder beträffande ledamot för MP ersättare för V, FI, S, L, C, KD, M och D i nu 

nämnd ordning, 

inträder beträffande ledamot för FI ersättare V, MP, S, L, C, KD och M  

i nu nämnd ordning,  

inträder beträffande ledamot för SD ersättare för D, M, S, KD, L, C, MP och V i nu nämnd 

ordning. 

___________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med 

Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.  

Rätt utdraget betygar  

I tjänsten: 

 

 

 

Anna-Cari Lundahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


