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Valberedningens förslag till val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde  
den 10 juni 2021 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

I särskilda skrivelser har Anders Martinsson, Hannah Klang, Christina Backman, 
Christian Larsson och Fredrik Nilsson avsagt sig vissa uppdrag varför val erfordras 
avseende de uppdrag som framgår av punk 1–5 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige med godkännande av avsägelserna 
beslutar: 

1. Till förste ersättare i nämnden för intraservice istället för Anders Martinsson (M) för 
tiden t o m 2021 utse nuvarande femte ersättaren Tomas Karlsson (M). Till ny femte 
ersättare för samma tid utse Sarah Ullmark (M). 

2. Till tredje ersättare i byggnadsnämnden i stället för Hannah Klang (V) för tiden  
t o m 2021 utse Signe Borch (V). 

3. Till ledamot i stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift i stället för Christina 
Backman (M) för tiden 2021-06-30—12-31 utse Johnny Bröndt (M). 

4. Till ledamot i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB i stället för Christian  
Larsson (V) för tiden intill slutet av årsstämma 2022 utse Oskar Karlsson (V). 

5. Till nämndeman i Göteborgs tingsrätt i stället för Fredrik Nilsson för tiden t o m 2023 
utse Fredrika Ideblad. 

___________ 

 

Britt-Marie Björklund (S) har avlidit varför val erfordras avseende det uppdrag som anges 
under punkt 6 nedan. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

6. Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Broströmska sjukhemmets donationer i stället 
för Britt-Marie Björklund (S) för tiden t o m 2022 utse Roland Dahlström (S). 

 

___________ 
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Oskar Karlsson (V) har avsagt sig uppdrag som tredje suppleant i Göteborgs Stads 
Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Oskar Karlsson förslås 
under punkt 4 i valberedningens handling till ledamot i styrelsen för Göteborgs Spårvägar 
AB. Uppdrag i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB samt Göteborgs Stads 
Kollektivtrafik AB m fl kan inte kombineras. 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

7. Avsägelse från Oskar Karlsson (V) från uppdraget som tredje suppleant i styrelsen för 
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB godkänns. 

8. Avsägelse från Oskar Karlsson (V) från uppdraget som tredje suppleant i styrelsen för 
GS Buss AB godkänns. 

9. Avsägelse från Oskar Karlsson (V) från uppdraget som tredje suppleant i styrelsen för 
GS Trafikantservice AB godkänns. 

 

_________ 
 

På föredragningslistan till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2021 återfinns 
ärendet Reviderad bolagsordning för Liseberg Heden AB. Av stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande framgår följande: Higabs styrelse har beslutat att förvärva Hotell 
Liseberg Heden AB, innehållande fastigheten Heden 44:1. Mot bakgrund av att bolaget 
enbart har till syfte att förvalta en enskild fastighet (Heden 44:1) och inte bedriva någon 
övrig verksamhet, så finns inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för 
andra bolag. Syftet med en tjänstemannastyrelse är att få en rationellare hantering av 
bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Inom 
Stadhuskoncernen och i Higab så förekommer tjänstemannastyrelser i denna typ av bolag.  

 
Valberedningen föreslår, under förutsättning av fullmäktiges beslut i ärendet – Reviderat 
bolagsordning för Liseberg Heden AB, att fullmäktige beslutar: 

10. Till ledamöter i styrelsen för Liseberg Heden AB (under namnändring) för  
tiden fr o m extra bolagsstämma intill slutet av årsstämma 2022 utse Per Henrik 
Hartman (-), Fredrik Davidsson (-), Fredrik Setterberg (-). 
 

__________ 

 
Göteborg den 7 juni 2021 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

 

 

Anders Sundberg 

Christina Hofmann  
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