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Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i socialnämndens 
myndighetsutskott 
 
Sammanfattning 
Inger Gustavsson (L) har i skrivelse 2019-08-22 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. Genom kommunfullmäktige 
§ 143 beslutade fullmäktige att Inger Gustavssons (L) begäran om entledigande godkänns, 
att Anette Aleryd (L) väljs till ledamot i socialnämnden för resterande del av 
mandatperioden och att Inger Gustavsson (L) väljs till ersättare i socialnämnden för 
resterande dela av mandatperioden.  
 
Enligt socialnämndens reglemente ska socialnämndens myndighetsutskott bestå av 5 
ordinarie ledamöter och 5 ersättare från socialnämnden. Socialnämnden bör därför göra ett 
fyllnadsval avseende ledamot och ersättare till socialnämndens myndighetsutskott.  

 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-09-25 
Kommunfullmäktige § 143/2019-09-16 
 
Förslag till beslut 

• Anette Aleryd (L) väljs till ledamot i socialnämndens myndighetsutskott för 
resterande del av mandatperioden. 

• Inger Gustavsson (L) väljs till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott för 
resterande del av mandatperioden.  

 
 
Anette Rundström 
Vice ordförande 
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KF § 143 DNR KS 13/2019 111 

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i 
socialnämnden 

Sammanfattning 
Inger Gustavsson (L) har i skrivelse 2019-08-22 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i socialnämnden med omedelbar verkan. 

Förslag till beslut 
I skrivelse föreslår liberalerna Anette Aleryd till ledamot i socialnämnden, i samma 
skrivelse föreslås Inger Gustavsson till ersättare i socialnämnden. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Inger Gustavssons (L) begäran om 
entledigande som ledamot i socialnämnden godkänns och finner att så sker. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Anette Aleryd (S) väljs till ledamot i 
socialnämnden och finner att så sker. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Inger Gustavsson (S) väljs till 
ersättare i socialnämnden och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Inger Gustavssons (L) begäran om entledigande från uppdraget som 

ledamot i socialnämnden godkänns. 
2. Anette Aleryd (L) väljs till ledamot i socialnämnden för resterande del av 

mandatperioden. 
3. Inger Gustavsson (L) väljs till ersättare i socialnämnden för resterande del 

av mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande 
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