Kommunfullmäktige

Handling 2021 nr 190

Valberedningens förslag till val vid
kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 oktober 2021
Till Göteborgs kommunfullmäktige
I särskilda skrivelser har Eva Ternegren, Max Landehag Eklund, Reger Shafik, Eva
Svensson, Peter Nyström, Lars Gäfvert, Malin Åberg, Pontus Fransson, Zagros Hama
avsagt sig vissa uppdrag varför val erfordras avseende de uppdrag som framgår av punkt
1 – 9 nedan.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelserna
beslutar:
1. Till ledamot i Göteborgs förskolenämnd i stället för Eva Ternegren (MP) för tiden
t o m 2021 utse Klas Forsberg (MP).
2. Till tionde ersättare i miljö- och klimatnämnden i stället för Max Landehag (numera
Bonnier) Eklund (MP) för tiden t o m 2021 utse Markus Kerttu (MP).
3. Till ledamot i Göteborgs grundskolenämnd i stället för Reger Shafik (S) för tiden
t o m 2021 utse nuvarande nionde ersättaren Dario Espiga Corbo (S). Till ny nionde
ersättare för samma tid utse Sara Waldenfors (S).
4. Till ledamot i Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd i stället för Eva Svensson (D)
för tiden t o m 2021 utse nuvarande fjärde ersättaren Klas Eriksson (D). Till ny fjärde
ersättare för samma tid utse Sean Megherbi (D).
5. Till ledamot i styrelsen för Per och Alma Olssons fond i stället för Peter Nyström (M)
för tiden t o m 2021 utse Carina Ridenius (M).
6. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Lars Gäfvert för tiden t o m 2023
utse Mattias Hammenfors.
7. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Malin Åberg för tiden t o m 2023
utse Linda Dahl.
8. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Pontus Fransson för tiden t o m
2023 utse Mariana Lundaby.
9. Till medborgarvittne i stället för Zagros Hama (M) för tiden t o m 2022 utse Anjeza
Koxhaxhiku (M).
__________
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Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträde den 16 september 2021 Jonas Eriksson (S)
till ny ledamot i nämnden för intraservice. Fullmäktige har att utse en ny ersättare i stället
för Jonas Eriksson.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
10. Till ny andre ersättare i nämnden för intraservice i stället för Jonas Eriksson (S) för
tiden t o m 2021 utse Desirée Aronsson (S).
__________
Christina Hjort Bröndt (M) har avlidit varför val erfordras avseende det uppdrag som
framgår av punkt 11 nedan.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
11. Till ledamot och förste vice ordförande i utbildningsnämnden i stället för Christina
Hjort Bröndt (M) för tiden t o m 2021 utse Henrik Sjöstrand (M).
___________
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 31 januari 2019 om inträdesordning
för ersättare gällande D-ledamöter i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har nu att
fatta beslut om ändrad inträdesordning för D-ledamöter i kommunstyrelsen.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
12. För D-ledamöter i kommunstyrelsen inträder ersättare i den ordning de är valda.

___________
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2021 utsågs Kristina Wessman
(V) till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond. Av beslutet
framgick inte att mandattiden för uppdraget är för tiden t o m 2021.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
13. Vald ledamot i styrelsen för stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond Kristina
Wessman (V) (fullmäktiges handling 2021 nr 170, punkt 18), utses för tiden t o m
2021.
____________
Göteborg den 11 oktober 2021
Kommunfullmäktiges valberedning

Anders Sundberg
Christina Hofmann
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