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Valberedningens förslag till val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde  
den 10 september 2020 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

I särskilda skrivelser har Leif Johansson, Camilla Niklasson, John Ekman, Sune 
Svensson, Alexandra Angelbratt, Anders Vedin, Mathilda Skön och Hanna Bernholdsson 
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 medborgarvittne i stället för Leif Johansson (S) för tiden t o m 2022 utse Ahmed 
Elagouz (S). 

2. Till medborgarvittne i ställe för Camilla Niklasson (V) för tiden t o m 2022 utse José 
Arévalo (V). 

3. Till medborgarvittne i stället för John Ekman (D) för tiden t o m 2022 utse Carin 
Ekman (D). 

4. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Sune Svensson för tiden t o m 2023 
utse Amed Lorindin. 

5. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Alexandra Angelbratt för tiden 
t o m 2023 utse Helena Müller. 

6. Till ledamot i kulturnämnden i stället för Anders Vedin (D) för tiden t o m 2020 utse 
nuvarande fjärde ersättaren Lillemor Williamsson (D). 

7. Till ledamot och andre vice ordförande i SDN Centrum i stället för Mathilda Skön 
(FI) för tiden t o m 2020 utse Åsa Nielsen (FI). 

8. Till ledamot och andre vice ordförande i park- och naturnämnden i stället för Hanna 
Bernholdsson (MP) för tiden t o m 2020 utse Martin Nilsson (MP). 

9. Till ledamot i styrelsen för Keillers park i stället för Hanna Bernholdsson (MP) för 
tiden t o m 2020 utse Martin Nilsson (MP). 

10. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB i stället för Hanna 
Bernholdsson (MP) för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse Josefin Stenmark 
(MP). 
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11. Till ledamot i styrelsen för Fastighets AB Bredfjäll i stället för Hanna Bernholdsson 
(MP) för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse Josefin Stenmark (MP). 

____________ 

 

Kent Hällgren, Sabina Pedersen Jonsson, Nike Halvordsson, Lena Philqvist har flyttat 
varför val erfordras avseende de uppdrag som anges i punkt 12–16 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
12. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Kent Hällgren för tiden t o m 2023 

utse Selam Aksüingür. 

13. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt istället för Sabina Pedersen Jonsson för tiden  
t o m 2023 utse Emma Adler. 

14. Till ledamot i SDN Majorna-Linné i stället för Nike Halvordsson (MP) för tiden t o m 
2020 utse nuvarande sjätte ersättaren Jonas Svensson (MP). Till ny sjätte ersättare för 
samma tid utse Helle Lyrstad Larssen (MP). 

15. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB i stället för Lena Philqvist 
(S) för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse nuvarande andre suppleanten Dijana 
Koturanovic (S). Till ny andre suppleant för samma tid utse Isabell Yalcintas (S). 

16. Till ledamot i styrelsen för Fastighets AB Bredfjäll i stället för Lena Philqvist (S) för 
tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse nuvarande andre suppleanten Dijana 
Koturanovic (S). Till ny andre suppleant för samma tid utse Isabell Yalcintas (S). 

___________ 

 

George Sandbakken har avlidit varför val erfordras avseende det uppdrag som anges i 
punkt 17 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

17. Till medborgarvittne i stället för George Sandbakken (SD) för tiden t o m 2022 utse 
Jan Hermfelt (SD). 

__________ 

 

Kommunfullmäktige har att utse en ledamot i styrelsen för Framtiden Byggutveckling 
AB i stället för Mikael Dolietis. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

18. Till ledamot i styrelsen för Framtiden Byggutveckling i stället för Mikael Dolietis (-) 
för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utse Erik Windt Wallenberg (-). 

____________ 

 

Antalet vigselförrättare för mandatperioden 2019–2022 har fastställts till 24 st. Dessutom 
har de kommunalråd som så önskar möjlighet att föreslås till borgerlig vigselförrättare. 
Kommunalrådet Elisabet Lann (KD) har hemställt om att få bli borgerlig vigselförrättare. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

19. Till borgerlig vigselförrättare för tiden t o m 2022 utse Elisabet Lann (KD). 

___________ 
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Michael Gerner har till Göteborgs kommunfullmäktige hemställt om att få behålla 
uppdraget som nämndeman i Göteborgs tingsrätt under återstoden av mandatperioden 
trots flytt till annan kommun. Enligt rättegångsbalken 4 kap 8 § får kommunfullmäktige 
besluta att en nämndeman, som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar, får 
ha kvar sitt uppdrag under resten av mandatperioden. Bedömningen av om 
nämndemannen skall behålla uppdraget görs utifrån en helhetsbedömning av de uppgifter 
som sökanden lämnat. Valberedningen gör den bedömningen att Michael Gerner ska få 
ha kvar sitt uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt under återstoden av 
mandatperioden.  

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

20. Michael Gerner får under återstoden av mandatperioden t o m 2023 ha kvar sitt 
uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt. 

____________ 

 
 
Göteborg den 7 september 2020 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

 

 

Anders Sundberg 

Christina Hofmann  
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