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Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2021-
03-25 § 8 om ny ledamot i nämnden 2021 

Förslag till beslut 
Nämnden för funktionsstöd antecknar kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 

2021 § 8 om ny ledamot i nämnden för 2021 till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 25 mars 2021 § 8 p 5 utsett Andreas Fock (KD) till ledamot 

i nämnden för 2021, i stället för Karolina Mildgrim (KD) som därmed lämnar. Beslutet 

gäller från och med paragrafens justering den 31 mars 2021. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på anmälan av beslutet om ny 

ledamot utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på anmälan av beslutet om ny 

ledamot utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Ur demokratisynpunkt är det lämpligt att nämnden för funktionsstöd tar del av kommun-

fullmäktiges beslut ny ledamot. 

Samverkan 
Information lämnas i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 15 april 2020. 

Bilaga  
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-03-25 § 8 p 5 om ny 

ledamot KD i nämnden för funktionsstöd 2021 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Stab, kommunikation och säkerhet 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-31 

Diarienummer N161-0001/21 

 

Handläggare 

Viktor Rikenberg 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: viktor.rikenberg@funktionsstod.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 2 (3) 

   

   

Ärendet 
Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om samtliga ledamöter och ersättare i nämnden 

görs vid varje mandatperiods början. Om ny ledamot eller ersättare väljs in under mandat-

perioden, anmäls även detta beslut till nämnden.  

Kommunfullmäktige har den 25 mars 2021 § 8 p 5 utsett Andreas Fock (KD) till ledamot 

i nämnden för 2021, i stället för Karolina Mildgrim (KD) som lämnar sitt uppdrag.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut bestå av elva ledamöter och elva 

ersättare. Kommunfullmäktige beslutar om vilka ledamöter och ersättare som tjänstgör i 

nämnden samt beslutar i förekommande fall om avsägelse av uppdrag. Tidigare har 

kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 § 5 och den 12 november 2020 § 3 utsett 

ledamöter och ersättare samt ordförande i nämnden för 2021. Detta beslut anmäldes till 

nämnden på sammanträdet den 4 januari 2021 § 7. Kommunfullmäktige har den 25 mars 

2021 § 8 p 5 gjort en ändring genom att för 2021 utse Andreas Fock (KD) till ledamot i 

nämnden i stället för Karolina Mildgrim (KD). Ändringen i fråga gäller från och med 

paragrafens justering den 31 mars 2021, och sträcker sig till och med mandatperiodens 

slut den 31 december 2021.  

För nämndens invalsordning blir följden att Andreas Fock (KD) tar över Karolina 

Mildgrims (KD) plats enligt nedan 

Ledamöter  

1. Åsa Hartzell (M)  

2. Håkan Hallengren (S)  

3. Alice Vernersson (V)  

4. Eva Svensson (D)  

5. Jens Adamik (L)  

6. Sophia Nilsson (MP)  

7. Joakim Hagberg (S)  

8. Karolina Mildgrim (KD) Andreas Fock (KD)  

9. Peter Svanberg (D)  

10. Åsa Nielsen (FI)  

11. Krista Femrell (SD)  

Ersättare  

1. Bruno Tiozzo (M)  

2. Dragana Todorovic (S)  

3. Ulla Ekman (V)  

4. Klas Eriksson (D)  

5. Mattias Gerdås (L)  
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6. Rebecca Hedström (MP)  

7. Joakim Berlin (S)  

8. Erjola Pere (M)  

9. Pia Rönnesjö (S)  

10. Marta Fernandez (V)  

11. Jan Hermfelt (SD)  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser det vara lämpligt att nämnden formellt tar del av kommun-

fullmäktiges beslut om avgående ledamot samt ny ledamot som för 2021 har getts 

förtroendeuppdrag. 

 

 

 

 

 

Camilla Blomqvist  Maria Berntsson 

 

Direktör  Stabs-, kommunikations- och säkerhetschef 


