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Valberedningens förslag till val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde  
den 25 november 2021 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

I särskilda skrivelser har Hannah Klang, Sandra Schriefer, Roger Höög, Isak Ekman, 
Safdar Hussain, Maria Oijens, Lars-Arne Johansson, Mathilda Ohlsson-Larsson, Sofia 
Hvittfeldt och Viktor Stenlöf avsagt sig vissa uppdrag varför val erfordras avseende de 
uppdrag som framgår av punkt 1–13 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelserna 
beslutar: 

1. Till ledamot i styrelsen för Per och Alma Olssons fond i stället för Hannah Klang (V) 
för tiden t o m 2021 utse Maud Ekman (V). 

2. Till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium i 
stället för Safdar Hussain (S) för tiden t o m 2022 utse Maria Lundgren (S). 

3. Till tredje ersättare i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och 
Otium i stället Maria Oijens (S) för tiden t o m 2022 utse Felix Oderth (S). 

4. Till tredje suppleant i styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB i stället för Sandra 
Schriefer (FI) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Jakob Sandahl (FI). 

5. Till ledamot i Förvaltnings AB Framtiden i stället för Roger Höög (V) för tiden intill 
slutet av årsstämma 2022 utse nuvarande tredje suppleanten Johan Svensson (V). Till 
ny tredje suppleant för samma tid utse Erica Friberg (V). 

6. Till ledamot i Bygga Hem i Göteborg AB i stället för Roger Höög (V) för tiden intill 
slutet av årsstämma 2022 utse nuvarande tredje suppleanten Johan Svensson (V). Till 
ny tredje suppleant för samma tid utse Erica Friberg (V). 

7. Till andre suppleant i styrelsen för Liseberg AB i stället för Isak Ekman (S) för tiden 
intill slutet av årsstämma 2022 utse Dan Oraham (S). 

8. Till andre suppleant i styrelsen för Liseberg Gäst AB i stället för Isak Ekman (S) för 
tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Dan Oraham (S). 

9. Till andre suppleant i styrelsen för AB Liseberg Skår 40:17 i stället för Isak Ekman 
(S) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Dan Oraham (S). 
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10. Till ledamot i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i stället för Lars-Arne 
Johansson (M) för tiden t o m 2021 utse nuvarande förste ersättaren Peter Horntvedt 
(M). Till ny förste ersättare för samma tid utse Lisen Forsell (M). 

11. Till femte ersättare i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning i stället för 
Mathilda Ohlsson-Larsson (M) för tiden t o m 2021 utse Mariam Ismael Daoud (M). 

12. Till andre ersättare i idrotts- och föreningsnämnden i stället för Sofia Hvittfeldt (S) 
för tiden t o m 2021 utse Linnea Hallkvist (S). 

13. Till ledamot i Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen i stället för Viktor Stenlöf (S) 
för tiden 2021-11-30—12–31 utse Joakim Berlin (S). 

___________ 

Christina Hjort Bröndt (M) och Anders Qvick har avlidit varför val erfordras avseende de 
uppdrag som framgår av punkt 14–15 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

14. Till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Stads Teaterfond i stället för 
Christina Hjort Bröndt (M) för tiden t o m 2021 utse nuvarande förste ersättaren Eva 
Strandner Rice (M). Till ny förste ersättare för samma tid utse Nicola Hesslén (M). 

15. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Anders Qvick (D) för tiden t o m 
2023 utse Carl Heldtander (D). 

__________ 

Antalet vigselförrättare för innevarande mandatperiod har fastställts till 24. Dessutom har 
de kommunalråd som så önskar möjlighet att föreslås till borgerlig vigselförrättare. 
Kommunalråden Axel Darvik (L) och Blerta Hoti (S) har hemställt om att få bli 
borgerliga vigselförrättare. 

Valberedningen förslår att kommunfullmäktige beslutar: 

16. Till borgerlig vigselförrättare för tiden t o m 2022 utse Axel Darvik (L). 
17. Till borgerlig vigselförrättare för tiden t o m 2022 utse Blerta Hoti (S). 

__________ 
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På föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 
återfinns ärendet: ”Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs 
Hamns joint venture-bolag, samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn 
AB.” Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde den 16 september 2021 förslaget 
att Göteborgs Stads representanter i styrelse för joint venture-bolaget, samt dotterbolag, 
utgörs av tjänstepersoner inom Göteborgs Hamn AB. Kommunfullmäktige har under 
förutsättning av fullmäktiges beslut i ärendet att utse ledamöter och suppleant i de bolag 
som anges under punkt 18–23 nedan. I Goldcup 28987 AB under namnändring till 
Göteborgs Hamn Holding AB ska dessutom lekmannarevisorer utses. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige, under förutsättning av fullmäktiges 
beslut den 25 november 2021, punkt 11, Handling 2021 nr 238, beslutar: 

18. Till ledamöter i Goldcup 100816 AB under namnändring till Halvorsäng Fastighets 
AB för tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av årsstämma 2022 utse Jill 
Söderwall (-), Claes Sundmark (-) och Erik Ahrén (-). Till suppleant för samma tid 
utse Elvir Dzanic (-). 

19. Till ledamöter i Goldcup 20516 AB under namnändring till Halvorsäng Holding AB 
för tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av årsstämma 2022 utse Jill 
Söderwall (-), Claes Sundmark (-) och Erik Ahrén (-). Till suppleant för samma tid 
utse Elvir Dzanic (-). 

20. Till ledamöter i Goldcup 20518 AB under namnändring till Halvorsäng 
Fastighetsbolag Syd AB för tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av 
årsstämma 2022 utse Jill Söderwall (-), Claes Sundmark (-) och Erik Ahrén (-).  
Till suppleant för samma tid utse Elvir Dzanic (-). 

21. Till ledamöter i Goldcup 20517 AB under namnändring till Halvorsäng 
Fastighetsbolag Nord AB för tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av 
årsstämma 2022 utse Jill Söderwall (-), Claes Sundmark (-) och Erik Ahrén (-).  
Till suppleant för samma tid utse Elvir Dzanic (-). 

22. Till ledamöter i Goldcup 20519 AB under namnändring till Halvorsäng 
Fastighetsbolag Öst AB för tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av årsstämma 
2022 utse Jill Söderwall (-), Claes Sundmark (-) och Erik Ahrén (-). Till suppleant för 
samma tid utse Elvir Dzanic (-). 

23. Till ledamöter i Goldcup 28987 AB under namnändring till Göteborgs Hamn Holding 
AB för tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av årsstämma 2022 utse Jill 
Söderwall (-), Claes Sundmark (-) och Erik Ahrén (-). Till suppleant för samma tid 
utse Elvir Dzanic (-). Till lekmannarevisorer för samma tid utse Erik Fristedt (L) och 
Bernt Helin Aili (D). Till lekmannarevisorssuppleanter för samma tid utse Alf 
Landervik (L) och Tom Heyman (D). 

__________ 
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På föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021 
återfinns ärendet: ”Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i 
Platzer Syd fastighets AB.” Enligt förslaget ska styrelsen utgöras av tjänstepersoner vid 
Göteborgs Hamn AB. Kommunfullmäktige har under förutsättning av fullmäktiges beslut 
i ärendet att utse ledamöter i det bolag som anges under punkt 24 nedan. Dessutom ska 
lekmannarevisorer utses. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige, under förutsättning av fullmäktiges 
beslut den 25 november 2021, punkt 12, Handling 2021 nr 239 beslutar: 

24. Till ledamöter i Platzer Syd Fastighets AB för tiden fr o m extra bolagsstämma intill 
slutet av årsstämma 2022 utse Erik Ahrén (-) och Malin Collin (-).  
Till lekmannarevisorer för samma tid utse Erik Fristedt (L) och Bernt Helin Aili (D).  
Till lekmannarevisorssuppleanter för samma tid utse Alf Landervik (L) och Tom 
Heyman (D). 

___________ 
 
Göteborg den 22 november 2021 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

 

 

Anders Sundberg 

Christina Hofmann  
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