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Valberedningens förslag till val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde  
den 16 september 2021 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

I särskilda skrivelser har Erik Mägi, Ahmed Salih, Mattias Arnander, Jennifer Cardell, 
Roshan Yigit, Patrik Björklund, Elin Bergander, Hilda Andersson, Anders Mölller, 
Ljiljana Hadrovic Bukera, Karoline Rydelid, Carina Österborg, Elisabeth Undén,  
Oscar von Sydow, Dag Andersson, Daniel Bernmar, Gus Kaage, Ann-Britt Bodin, Cecilia 
Cardell, Amanda Ramsälv och Emma Eineskog avsagt sig vissa uppdrag varför val 
erfordras avseende de uppdrag som framgår av punkt 1 – 25 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelserna 
beslutar: 

1. Till sjätte ersättare i miljö- och klimatnämnden i stället för Erik Mägi (MP) för tiden  
t o m 2021 utse Eva Ternegren (MP). 
 

2. Till ledamot och förste vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden i stället för 
Ahmed Salih (M) för tiden t o m 2021 utse Sara Ullmark (M). 
 

3. Till femte ersättare i fastighetsnämnden i stället för Mattias Arnander (L) för tiden  
t o m 2021 utse Marie Zachrisson (L). 

 
4. Till ledamot i fastighetsnämnden istället för Jennifer Cardell (S) för tiden t o m 2021 

utse nuvarande andre ersättaren Sven Carlsson (S). Till ny andre ersättare för samma 
tid utse Carin Malmberg (S). 

 
5. Till sjunde ersättare i nämnden för konsument och medborgarservice i stället för 

Roshan Yigit (S) för tiden t o m 2021 utse Toomas Almqvist (S). 
 

6. Till fjärde ersättare i utbildningsnämnden i stället för Patrik Björklund (D) för tiden  
t o m 2021 utse Tobias Hallbäck (D). 

 
7. Till tredje ersättare i Göteborgs förskolenämnd i stället för Elin Bergander (V) för 

tiden t o m 2021 utse Jenny Broman (V). 
 

8. Till ledamot i nämnden för intraservice i stället för Hilda Andersson (S) för tiden  
t o m 2021 utse nuvarande andre ersättaren Jonas Eriksson (S). 
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9. Till ledamot i nämnden för intraservice istället för Anders Möller (D) för tiden t o m 
2021 utse John Ekman (D). 

 
10. Till tredje suppleant i styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB istället för  

Ljiljana Hadrovic Bukera (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse  
Anna Hejdenberg Stoltz (V). 

 
11. Till tredje suppleant i styrelsen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB istället för  

Ljiljana Hadrovic Bukera (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse  
Anna Hejdenberg Stoltz (V). 

 
12. Till förste suppleant i styrelsen för Higab AB i stället för Karoline Rydelid (M) för 

tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Sverker Cassberg (M). 
 

13. Till ledamot i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon i stället för Carina Österborg 
(M) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Karoline Rydelid (M). 

 
14. Till ledamot i Göteborg Energi AB i stället för Elisabeth Undén (MP) för tiden intill 

slutet av årsstämma 2022 utse Michael Koucky (MP). 
 

15. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond i stället för 
Ljiljana Hadrovic Bukera (V) för tiden t o m 2021 utse Per Hållén (V). 
 

16. Till ledamot i styrelsen för Broströmska stiftelsen i stället för Oscar von Sydow (M) 
för tiden t o m 2022 utse Anca Maria Dumistrescu (M). 
 

17. Till ledamot i styrelsen för Olof och Caroline Wijks stiftelse i stället för  
Dag Andersson (V) för tiden t o m 2021 utse Jöran Fagerlund (V). 

 
18. Till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond i stället för  

Dag Andersson (V) utse Kristina Wessman (V). 
 

19. Till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium i 
stället för Daniel Bernmar (V) för tiden t o m 2022 utse Erik Norén (V). 

 
20. Till suppleant i styrelsen för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift i stället för 

Gus Kaage (V) för tiden t o m 2021 utse Katarina Nilsson. 
 

21. Till andre ersättare i styrelsen för stiftelsen Carlanderska sjukhemmet i stället för 
Ann-Britt Bodin (V) för tiden t o m 2022 utse Isak Tegmark (V). 

 
22. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Cecilia Cardell för tiden t o m 2023 

utse Anton Claesson. 
 

23. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Amanda Ramsälv (tidigare 
Waldenström) för tiden t o m 2023 utse Katt Marmin. 

 
24. Till medborgarvittne i stället för Emma Eineskog (V) för tiden t o m 2022 utse  

Jörgen Söfelde (V). 
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25. Till medborgarvittne i stället för Anders Möller (D) för tiden t o m 2022 utse John 
Ekman (D). 

__________ 
Oskar Holm, Agneta Twedmark Jaenson, Gabriella Köster har avsagt sig sina uppdrag  
p g a ändrad folkbokföringsort. Varför val erfordras avseende de uppdrag som anges 
under punkt 26-29 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 
26. Till ledamot i arkivnämnden i för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i 

stället för Oskar Holm (M) för tiden t o m 2022 utse nuvarande förste ersättaren Love 
Josefsson (M). Till ny förste ersättare för samma tid utse Wilhelm Johansson 
Warborn (M). 
 

27. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Agneta Twedmark Jaenson för tiden 
t o m 2023 utse Margareta Segersten. 

 
28. Till andre ersättare i trafiknämnden i stället för Gabriella Köster (S) för tiden fr o m 

2021-12-01—31 utse Moa Tennberg (S). 
 

29. Till andre ersättare i Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst i stället för  
Gabriella Köster (S) för tiden 2021-12-01—31 utse nuvarande sjätte ersättaren Göran 
Moberg (S). Till ny sjätte ersättare för samma tid utse Kristina Dahl (S). 

 
___________ 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 10 juni beslutat godkänna avsägelse från 
Oskar Karlsson (V) från uppdragen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB 
och GS Trafikantservice AB. Kommunfullmäktige har att utse tredje suppleant i dessa 
bolag. 
 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
30. Till tredje suppleant i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i stället för  

Oskar Karlsson (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse  
Amandus Carlenfors (V). 
  

31. Till tredje suppleant i GS Buss AB i stället för Oskar Karlsson (V) för tiden intill 
slutet av årsstämma 2022 utse Amandus Carlenfors (V).  

 
32. Till tredje suppleant i GS Trafikantservice AB i stället för Oskar Karlsson (V) för 

tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Amandus Carlenfors (V).  
 
___________ 
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På föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2021 
återfinns ärendet Reviderad bolagsordning för Liseberg Heden AB. Kommunfullmäktiges 
valberedning har den 7 juni under förutsättning av fullmäktiges beslut i ärendet föreslagit 
en ny styrelse i Liseberg Heden AB (under namnändring). 
Lekmannarevisorer/lekmannarevisorsuppleanter bör vara desamma i moder- och 
dotterbolag. Bolaget var tidigare ett dotterbolag till Liseberg AB. 
 
Valberedningen föreslår under förutsättning att fullmäktige beslutar i ärendet – Reviderad 
bolagsordning för Liseberg Heden AB att fullmäktige beslutar: 
 
33. Till lekmannarevisorer i Hotell Heden AB (under namnändring) för tiden fr o m  

extra bolagsstämma intill slutet av årsstämma 2022 utse Sven Andersson (M) och 
Torbjörn Rigemar (S). Till lekmannarevisorsuppleanter för samma tid utse  
Lars Lorentzon (M) och Lars-Ola Dahlqvist (S). 

 
 
Göteborg den 13 september 2021 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

 

 

Anders Sundberg 

Christina Hofmann  
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