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Pressmeddelande 
 
Kommunalrådet i Mullsjö lämnar 
Kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) meddelar att hon 
kommer att lämna delar av sina uppdrag till sommaren.  
 
-Jag har bestämt mig för att inte kandidera en period till, säger Linda 
Danielsson.  

Någon efterträdare är ännu inte utsedd. 
 
Se kommunalrådets egna brev på nästa sida. 
 
Upplysningar:   

Lennie Johansson,   Linda Danielsson 
kommundirektör  kommunstyrelsens ordförande 
Tel. 0392-140 02  Tel. 0392-140 13 
lennie.johansson@mullsjo.se  linda.danielsson@mullsjo.se  
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Tillkännagivande 
Härmed vill jag meddela min avsikt att lämna uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsen i Mullsjö kommun den 31/7 2021. 

I 7,5 år har jag varit kommunalråd och under 6,5 år har jag haft det stora 
förtroendet att få tjänstgöra som kommunstyrelsens ordförande. Det har varit både 
roligt och lärorikt. Nu när jag har passerat 40-strecket så känner jag att jag vill 
vidareutbilda mig för att göra något annat i framtiden.  

Eftersom jag nu har bestämt mig för att inte kandidera till att vara första namnet på 
kommunlistan för Socialdemokraterna till kommande val, så vill jag ge den 
efterträdare som mitt parti kommer att utse möjligheten att ta ett steg fram i god tid 
före valet och finna sin plats.  

Däremot så kommer jag inte lämna det politiska arbetet i Mullsjö kommun. Min 
avsikt är att sitta kvar i kommunfullmäktige och på kanske något ytterligare 
uppdrag.  
 
Jag känner en oerhörd tacksamhet för att jag fått förtroendet att utföra detta 
uppdrag under de här åren och kärleken för Mullsjö kommun och mitt engagemang 
finns kvar även fortsatt, fast i annan position. 
 

Linda Danielsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
Mullsjö kommun 
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