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Valberedningens underlag till IQ Samhällsbyggnads stämma 2022 
Dokumentet kommer att uppdateras inom kort med bland annat mer text och bild kring förslagen 
kring nyval. 

 

Valberedningen till 2021 års stämma har bestått av:  

• Ola Månsson, Installatörsföretagen (sammankallande) 
• Ulla Bergström, Sweco 
• 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. 

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 2021 har 
styrelsen haft 11 ledamöter. Med tanke på valberedningens intentioner vad gäller jämn 
representation föreslås att styrelsens antal ledamöter bibehålls till 11 ledamöter. Ulla Bergström 
har inte deltagit vid processen för valet av den elfte ledamoten. 

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. 

Valberedningen föreslår ett arvode på ett prisbasbelopp per år till ordförande. 
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Valberedningens förslag till styrelse i IQ Samhällsbyggnad 2022:  

Förslag till nyval av: 

Monica von Schmalensee, ordförande, nyval 1 år (2023) 

Monica von Schmalensee är arkitekt, senior rådgivare för Global utmaning 
och ordförande för Form/Design Center i Malmö.  

I sin före detta roll som vd för White arkitekter etablerade hon White på 
den internationella marknaden med fokus på hållbarhet, arkitektur och 
stadsbyggande.  

Monica var ordförande och startade regeringens råd för hållbara städer 
2018 som en del i den nationella arkitekturpolitiken ”Gestaltad livsmiljö”. 
2009 valdes hon till ordförande för SGBC och där hon deltog aktivt fram till 
2016. Samma år utsågs Monica till Årets samhällsbyggare.  

Under många år satt Monica i Formas forskarråd. Hon har också varit rådgivare åt Londons 
borgmästare Sadiq Kahns och är styrelseledamot i International Council för Van Alen i New 
York. Monica är ledamot i IVA och senior rådgivare för Global utmaning. Övriga styrelseuppdrag 
är ordförande i Stockholms byggnadsförening, ledamot i AMF fastigheter och styrelseledamot i 
Nobel Center. Hennes drivkraft är hållbara städer med fokus på stadsutveckling och arkitektur. 

 

Rune Brandt, Umeå kommun, nyval 3 år (2025) 

Rune Brandt har sedan 1992 haft ledande befattningar inom såväl 
kommun som statlig sektor. Sedan 2019 är Rune 
samhällsbyggnadschef på Umeå kommun, som en av Sveriges 
ledande städer i omställningen till socialt hållbara och 
klimatneutrala städer. I Runes nuvarande uppdrag ingår att leda 
kommunala verksamheter som mark och exploatering, lantmäteri, 
detaljplanering, bygglov, miljö- och hälsoskydd och övergripande 
planering.  

Bland tidigare kommunala uppdrag i flera mindre kommuner i Skåne, märks bland annat 
samhällsbyggnadschef i Trelleborgs kommun och miljöchef i Hörby kommun. Under åren 2005-
2012 var Rune verksam vid Länsstyrelsen i Skåne, bland annat som vatten- och 
miljöskyddsdirektör. 

 

Susanne Bäckström, Vasakronan, nyval 3 år (2025) 

Susanne Bäckström är utbildad planeringsarkitekt och chef för 
stadsutveckling på Vasakronan. Hon har tidigare arbetat som exempelvis 
fastighetsutvecklare på Vasakronan och regionchef för stadsbyggnad på 
Sweco Architects AB.  

Susanne har över 25 års erfarenhet av stadsutveckling och planering i olika 
skeden. Genom sin karriär har Susanne kombinerat chefs- och 
uppdragsledarrollen med att vara rådgivare och expert. Genom att leda 
uppdrag i både privata och kommunala organisationer har Susanne 
förståelse för olikheter i processer och intressen som behöver samspela 
med varandra. Susanne deltar för Vasakronan i styrelserna för 

stadsutvecklingsprojekten Ursvik och Järvastaden.  
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Ulla Bergström, Sweco, nyval 2 år (2024) 

Ola Månsson och Albert Edman föreslår Ulla Bergström som 
styrelseledamot. Ulla Bergström har själv inte deltagit i 
processen för valet. 

Ulla Bergström är arkitekt, divisionschef för Sweco 
Architects och en del av ledningsgruppen för Sweco 
Sverige. 

Ulla har bland annat lång erfarenhet från White Arkitekter 
där hon axlat olika ledarroller. Ulla är van att leda 

komplexa projekt och har kompetens inom hållbar omställning, utveckling av digitala verktyg 
för effektivare processer och vill skapa arkitektur som bidrar till en attraktiv stadsutveckling. 
Ulla har stor branschkännedom och är sedan många år medlem i ett flertal styrelser; 
Innovationsföretagen (2013- 2019), Nordisk Byggdag (2016) och Stena Fastigheter (2019). 
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Förslag till omval av följande ledamöter: 

• Anna Bergström, Jernhusen, omval 3 år (2025)  
• Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket, omval 3 år (2025) 
• Sven Junkers, Skanska Teknik, omval 3 år (2025) 

 

Valda fram till 2023 och 2024 är sedan tidigare stämmobeslut: 

• Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst (2023), vice ordförande 
• Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping (2024) 
• Niklas Sörensen, egen konsultfirma (2023) 
• Christina Lindbäck, Ahlsell (2023) 

Ledamöter som lämnar styrelsen är:  

• Mari Broman, ordförande  
• Sanna Edling, Västerås stad 
• Magnus Tengberg, Vasakronan 
• Helena Bjarnegård, Boverket 

 

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 2023-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 Ulla Bergström. 

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2022.  

  

Albert Edman, Ola Månsson och Ulla Bergström  
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