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Valförslag och avsägelser
STK-2020-1447
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2020 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 23 november 2020 nominerat
till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
2.

Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som
redovisas i ärendet.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valberedningen 2020-11-23
Kommunfullmäktige 2020-11-25
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag
Skånes kommuner
Malmö tingsrätt
Länsstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

I ingivna skrivelse som läggs till handlingarna har Mats Brogren (M) avsagt sig uppdraget som
vide ordförande samt ledamot i Parkeringsövervakning i Malmö AB från och med den 1 januari
2021, Ann Karin Gillberg (MP) avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Akeel Abdul-Amir (S) avsagt sig uppdraget som nämndeman,
Truls Troedson (C) avsagt sig uppdraget som ersättare i servicenämnden och Elin Kramer (S)
avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i
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funktionsstödsnämnden från och med den 1 januari 2021. Utöver detta har Ilvars Hansson
(SD) avlidit. Hans uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ombud i Skånes kommuner,
ledamot i förbundsstyrelse VA Syd, ledamot i Malmö kommun parkeringsaktiebolag och
ersättare i tekniska nämnden är därmed vakanta.
Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar:
Till ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för perioden till och med den 31
december 2022, efter Ann Karin Gillberg (MP) som avsagt sig uppdraget, Anna Ljunggren (MP).
Till ombud i Skånes kommuner för perioden till och med den 31 december 2022, på den vakanta
platsen efter Märta Stenevi (MP), nuvarande ersättare Stefana Hoti (MP).
Till ersättare i Skånes kommuner för perioden till och med den 31 december 2022, efter Stefana
Hoti (MP) som går in som ombud, Mohamed Yassin (MP).
Till nämndeman för perioden till och med den 31 december 2023, efter Akeel Abdul-Amir (S)
som avsagt sig uppdraget, Lars Owe Edberg (S).
Till vice ordförande och ledamot i Parkeringsövervakning i Malmö AB för perioden från och
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023, efter Mats Brogren (M) som avsagt sig
uppdraget från och med den 1 januari 2021, nuvarande suppleant Albin Schyllert (M).
Till suppleant i Parkeringsövervakning i Malmö AB för perioden från och med den 1 januari
2021 till och med den 30 juni 2023, efter Albin Schyllert (M) som går in som vice ordförande
och ledamot, Josefin Anselmsson Borg (M).

