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Handling 2022 nr 165  

Valberedningens förslag till val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde  
den 15 september 2022 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

I särskilda skrivelser har Roger Hultgren, Maja Sörensen, Daniel Bernmar, Peter 
Danielsson, Victor Stenlöf, Alexander Berggren, Björn Wikman, Nicklas Ramhöj 
Holtryd, Fredrik Jerlov, Simona Mohamsson och Åke Björk avsagt sig vissa uppdrag 
varför val erfordras avseende de uppdrag som framgår av punkt 1–18 nedan. 

1. Till medborgarvittne i stället för Roger Hultgren (V) för tiden t o m 2022 utse 
Magnus Fränberg (V). 

2. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Maja Sörensen för tiden t o m 2023 
utse Henrik von Mentzer.  

3. Till ledamot i äldre samt vård och omsorgsnämnden i stället för Daniel Bernmar (V) 
för tiden t o m 2022 utse Peter Svensson (V). 

4. Till ledamot i styrelsen för Göteborg Energi AB i stället för Peter Danielsson (D) för 
tiden intill slutet av årsstämma 2023 utse Patrik Höstmad (D). 

5. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Hamn AB i stället för Peter Danielsson (D) för 
tiden intill slutet av årsstämma 2023 utse nuvarande fjärde suppleanten Ingela 
Berntsson (D). Till ny fjärde suppleant för samma tid utse Jens Wergeland (D). 

6. Till ledamot i styrelsen Scandinavian Distripoint AB i stället för Peter Danielsson (D) 
för tiden intill slutet av årsstämma 2023 utse nuvarande fjärde suppleanten Ingela 
Berntsson (D). Till ny fjärde suppleant för samma tid utse Jens Wergeland (D). 

7. Till ledamot i styrelsen för Gryaab AB i stället för Peter Danielsson (D) för tiden 
intill slutet av årsstämma 2023 utse Hans-Erik Andersson (D). 

8. Till ledamot i styrelsen för Grefab AB i stället för Victor Stenlöf (S) för tiden intill 
slutet av årsstämma 2023 utse Anders Moberg (S). 

9. Till ledamot i miljö- och klimatnämnden i stället för Peter Danielsson (D) för tiden  
t o m 2022 utse nuvarande nionde ersättaren Anders Åkvist (D). Till ny nionde 
ersättare för samma tid utse Björn Bernehed (D). 

10. Till fjärde ersättare i miljö- och klimatnämnden i stället för Alexander Berggren (D) 
för tiden t o m 2022 utse Lillemor Williamsson (D). 

11. Till fjärde ersättare i fastighetsnämnden i stället för Peter Danielsson (D) för tiden  
t o m 2022 utse Lars Kérla (D). 

12. Till ledamot och förste vice ordförande i nämnden för intraservice i stället för Björn 
Wikman (L) för tiden t o m 2022 utse Martin Karlsson (L). 

13. Till ledamot och andre vice ordförande i nämnden för intraservice i stället för Nicklas 
Ramhöj Holtryd (V) för tiden t o m 2022 utse nuvarande tredje ersättaren Kjell 
Blomqvist (V). 
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14. Till ledamot i styrelsen för Liseberg AB i stället för Fredrik Jerlov (L) för tiden intill 
slutet av årsstämma 2023 utser Allan Stutzinsky (L). 

15. Till ledamot i styrelsen för AB Liseberg Skår 40:17 i stället för Fredrik Jerlov (L) för 
tiden intill slutet av årsstämma 2023 utser Allan Stutzinsky (L). 

16. Till ledamot i styrelsen för Liseberg Gäst AB i stället för Fredrik Jerlov (L) för tiden 
intill slutet av årsstämma 2023 utser Allan Stutzinsky (L). 

17. Till ordförande i Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen i stället för Simona 
Mohamsson (L) för tiden 2022-10-01—12–31 utse nuvarande förste vice ordföranden 
Åke Björk (M).  

18. Till förste vice ordförande i Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen i stället för Åke 
Björk (M) för tiden 2022-10-01—12–31 utse nuvarande ordföranden Simona 
Mohamsson (L). 
 
 

Göteborg den 12 september 2022 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Anders Sundberg 

Christina Hofmann 
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