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Valberedningens förslag till val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde  
den 25 mars 2021 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

I särskilda skrivelser har Matilda Landén, Lina Eriksson, Admir Ramadanovic,  
Susanne Sillberg Ligander, Karolina Mildgrim, Ulf Carlsson, Margareta Kreuter,  
Claes Theliander, Johan Myhr och Anna Skoglund Keiding avsagt sig vissa uppdrag 
varför val erfordras avseende de uppdrag som framgår av punkt 1–11 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelserna 
beslutar: 

1. Till sjätte ersättare i byggnadsnämnden i stället för Matilda Landén (MP) för tiden  
t o m 2021 utse Ingrid Bexell Hultén (MP). 
 

2. Till sjätte ersättare i valnämnden i stället för Lina Eriksson (C) för tiden t o m 2021 
utse Jakob Edshage (C). 

 
3. Till ledamot i kulturnämnden i stället för Admir Ramadanovic (S) för tiden fr o m 

2021-04-01—12–31 utse nuvarande andre ersättaren Lars Edmar (S). Till ny andre 
ersättare för samma tid utse Gustaf Engbusk (S). 

 
4. Till ledamot i Socialnämnd Centrum i stället för Susanne Sillberg Ligander (S) för 

tiden t o m 2021 utse nuvarande andre ersättaren Lisen Kindbom (S). Till ny andre 
ersättare för samma tid utse nuvarande sjunde ersättaren Hannes Hurtig (S). Till ny 
sjunde ersättare för samma tid utse Annelie Schagerström (S). 

 
5. Till ledamot i Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd i stället för Karolina 

Mildgrim (KD) för tiden t o m 2021 utse Andreas Fock (KD). 
 

6. Till ledamot i utbildningsnämnden i stället för Ulf Carlsson (MP) för tiden fr o m 
2021-03-26—12–31 utse Aida Badeli (MP). 

 
7. Till andre ersättare i styrelsen för Olof och Caroline Wijks stiftelse i stället för 

Margareta Kreuter (MP) för tiden t o m 2021 utse Julia Swahn (MP). 
 

8. Till ledamot i Göta Älvs vattenvårdsförbund i stället för Claes Theliander (V)  
för tiden från förbundsmöte 2021 intill slutet av förbundsmöte 2022 utse  
Kaj Andersson (V). 
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9. Till ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB i stället för Johan Myhr (-) 
för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse nuvarande suppleanten Håkan 
Torbjörnsson (-). Till ny suppleant för samma tid utse Björn Gustafsson (-).  

 
10. Till medborgarvittne i stället för Lina Eriksson (C) för tiden t o m 2022 utse Lena 

Granström (C). 
 

11. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Anna Skoglund Keiding för tiden  
t o m 2023 utse Nadja Titoric. 

___________ 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2021 valdes tredje ersättaren 
Johan Andersson (V) till ny ledamot i lokalnämnden. Kommunfullmäktige har nu att utse 
en ny tredje ersättare. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

12. Till tredje ersättare i lokalnämnden i stället för Johan Andersson (V) för tiden  
t o m 2021 utse Eva Dalerstedt (V). 

___________ 
Heinz Guth har avsagt sig uppdrag som nämndeman p g a ändrad folkbokföringsort och 
entledigats av Göteborgs tingsrätt. Varför val erfordras avseende det uppdrag som anges i 
punkt 13 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

13. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Heinz Guth för tiden t o m 2023 
utse Carina Ackert. 

__________ 
Antalet vigselförrättare för innevarande mandatperiod har fastställts till 24. Det föreligger 
för närvarande en vakans avseende representant för V. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

14. Till borgerlig vigselförrättare för tiden t o m 2022 utse Adriana Aires (V). 

___________ 
 
 
Göteborg den 22 mars 2021 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

 

 

Anders Sundberg 

Christina Hofmann  
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