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Valberedningens underlag till IQ Samhällsbyggnads stämma 2021 
Valberedningen till 2020 års stämma har bestått av:  

• Ola Månsson, Installatörsföretagen (sammankallande) 
• Birgitta Olofsson, Tyréns AB 
• Albert Edman, Rise 

Valberedningen har sammanträtt via Teams cirka 8 gånger.  

I syfte att få en bild av styrelsearbetet och hur föreningen arbetar har alla styrelseledamöter och 
vd intervjuats via Teams eller telefon i och med pågående pandemi.  

Samtalen har givit valberedningen ett mycket bra underlag kring hur styrelsen fungerar och vad 
som bör tillföras styrelsen. Roligt att höra alla utrycka ett bra ordförandeskap och en bra 
stämning i styrelsen där man får stort utbyte av varandra. 

Vi har fört resonemang att tillföra kunskap inom digitalisering, att säkerställa plats för akademin 
och att försöka få alla branscher representerade för samhällsbyggnadssektorn. Vi har däremot 
inte behövt lägga tid för att få en jämställd styrelse då detta fallit sig helt naturligt. 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst 7 och max 11 ledamöter. Under 2020 har 
styrelsen haft 11 ledamöter. Med tanke på valberedningens intentioner vad gäller jämn 
representation föreslås att styrelsens antal ledamöter bibehålls till 11 ledamöter. 

Valberedningen har även eftersträvat en fördelning av mandattiderna så att omval/nyval 
fördelas över tiden. Enligt stadgarna ska ambitionen vara att 1/3 av styrelsen kan förnyas 
respektive år. 

Valberedningens förslag till styrelse i IQ Samhällsbyggnad 2021:  

Förslag till nyval av: 

Kajsa Hessel, AB Svensk Byggtjänst, nyval 2 år (2023) 

 

Kajsa Hessel har sedan 1999 verkat i ledande befattningar inom 
kunskapsintensiva tjänsteföretag så som rekryteringskonsulting, 
informationsförlagsverksamhet samt konsulting inom byggprojektledning 
och installationsprojektering. Sedan 2017 har hon aktivt drivit branschens 
hållbarhetsfrågor inom Etiska Rådet och som ordförande för 
branschföreningen Byggcheferna. 2020 blev hon utsedd till Årets 
Samhällsbyggare. Sedan 2021 är hon VD för sektorns eget kunskapsföretag 
Svensk Byggtjänst. 
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Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping, nyval 3 år (2024) 

Henrik Linderoth disputerade i företagsekonomi år 2000 vid 
Handelshögskolan i Umeå. Han har därefter innehaft olika tjänster vid 
Handelshögskolan i Köpenhamn, Handelshögskolan i Umeå och 
Högskolan i Skövde. I januari 2014 tillträdde Henrik som professor i ICT 
och BIM i byggandet vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Ämnesmässigt ligger Henriks forskning i gränslandet mellan 
företagsekonomi och informatik. Det övergripande temat i forskningen är 
att studera förändringsprocesser stödda-, eller möjliggjorda av 
informations-och kommunikationsteknik.  
 

Förslag till omval av följande ledamöter: 

• Mari Broman, omval 1 år (2022), ordförande  
• Sanna Edling, Västerås stad, omval 1 år (2022) 
• Niklas Sörensen, Ramboll Sverige, omval 2 år (2023) 
• Magnus Tengberg, Vasakronan, omval 3 år (2024) 

Valda fram till 2022 och 2023 är sedan tidigare stämmobeslut: 

• Anna Bergström, Jernhusen, (2022)  
• Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket, (2022) 
• Sven Junkers, Skanska Teknik, (2022) 
• Helena Bjarnegård, Boverket, (2023) 
• Christina Lindbäck, egen konsultfirma (2023), vice ordförande  

Ledamöter som lämnar styrelsen är:  

• Tina Karrbom Gustavsson, KTH 
• Urban Månsson, AB Byggtjänst  

Valberedningens förslag till revisorer:  
Omval av auktoriserade revisorn Jens Karlsson, EY.  

Förtroendevalda revisorer:  
Omval av Mats Hermansson, Sweco Society med Nina Sjödin, Installatörsföretagen, som 
suppleant.  

Valberedning inför 2021-års årsstämma  
I enlighet med instruktionen för valberedningen ges härmed följande upplysning till stämman: 
Ola Månsson och Albert Edman förklarar sig villiga att stå till förfogande för fortsatt uppdrag.  

Valberedningen behöver däremot en ersättare för Birgitta Olofsson.  

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2021.  

  

Albert Edman, Ola Månsson och Birgitta Olofsson  
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