
 

 

Stockholm 2017-april 

PM från Valberedningen i IQ-Samhällsbyggnad att bifogas stämmoprotokollet 

2 maj 2017. 

Valberedningen till 2017års stämma har bestått av: 

Jan Byfors, NCC (sammankallande) 

Anna Sander, Uppsala kommun (tidigare WSP) 

Sten Wetterblad, StWe Properties AB.  

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger och minnesanteckningar finns.  Arbetet i 
valberedningen har tagit sikte på stabilitet, kontinuitet men även förnyelse. Vidare har 
valberedningen haft ett tydligt fokus på att fortsatt värna om en jämn representation från 
föreningens olika medlemskategorier.  

I syfte att få en bild av styrelsearbetet och hur föreningen arbetar har alla styrelseledamöter och VD 
intervjuats av valberedningen och värdefulla synpunkter har därvid legat till grund för årets förslag 
till styrelse.  

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av minst 7 och max 11 ledamöter. Under 2016 har 
styrelsen haft 11 ledamöter. Med tanke på valberedningens intentioner vad gäller förnyelse och 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 skall ambitionen vara att 1/3 av styrelsen kan förnyas respektive år. 

I nedanstående förslag till styrelse har valberedningen valt att föreslå nyval av: 

Christina Lindbäck, miljöchef och kvalitetschef i NCC koncernen. Har jobbat med miljö-och 

hållbarhetsfrågor i hela sitt yrkesverksamma liv. Började på Miljödepartementet 1991, var bl.a. chef 

för arbetet med miljömålspropositionen 2001, var förhandlingschef för Sveriges arbete med 

Baselkonventionen från 1995–1999 då Norden lyckades få igenom ett förbud mot farliga 

avfallstransporter från OECD till icke OECD-länder. Arbetade därefter som miljö- och kvalitetschef för 

Ragn-Sells. Har suttit i Mistras styrelse och Naturvårdsverkets styrelse, varit ledamot i E2B2 och varit 

Sveriges styrelseledamot i Europeiska miljöbyrån EEA. 

Tina Karrbom Gustavsson, KTH, är docent och lektor i projektkommunikation på KTH. Hon undervisar 

och forskar inom projektkommunikation, byggprojektledning och upphandling och hon har publicerat 

ett flertal artiklar och böcker. Tina har varit temagruppledare inom Sveriges Bygguniversitet och hon 

har arbetat som utvecklingsdirektör i Huddinge kommun. År 2014 tilldelades hon utmärkelsen Årets 

kvinna i fastighetsbranschen.  

Reinhold Lennebo, är sedan 2009 VD i Fastighetsägarna Sverige. Tidigare har Reinhold varit VD för 

bl.a LRF. Idag sitter Reinhold i styrelsen för Fastigo och är ordförande i Sweden Green Building 

Council och European Property Federation. Reinhold satt i IQS styrelse mellan åren 2010–2012. 

Reinhold är utbildad veterinär och har också läst ekonomi, idéhistoria och statsvetenskap. 

 



 

 

Britta Blaxhult, Einar Mattsson AB, är från 10 mars ny mark- och projektförvärvschef. Britta tog 

civilingenjörsexamen vid KTH 1990. Hon har tidigare arbetat på NCC och tio år som projektledare på 

Stockholms stad. Nu närmast kommer hon ifrån en roll som affärsutvecklingschef på Veidekke Bostad 

AB där hon varit i elva år. Britta sitter i styrelsen för Samhällsbyggarna och Bofrämjandet och är Don 

på KTH:s samhällsbyggnadslinje 

Valberedningens förslag till styrelse i IQ-Samhällsbyggnad 2017: 

Ledamöter: 

Christina Lindbäck, NCC, nyval 3 år 
Tina Karrbom Gustavsson, KTH, nyval 3 år 
Reinhold Lennebo, Sv. Fastighetsägare, nyval, 3 år 
Britta Blaxhult, Einar Mattsson, nyval 3 år 
 
Mari Broman, ordförande, omval 1 år. 
 
Anna Bergström, BSK, omval 2 år 
Stefan Engdal, Trafikverket, omval, 2 år 

 
Valda fram till 2018 och 2019 är sedan tidigare stämmobeslut: 
Erik Westin, Akademiska hus, 2018 
Per-Ola Jönsson, Skanska Installation, 2018 
Sanna Edling, Västerås Kommun, 2018 
Niklas Sörensen, Ramböll Sverige, 2019 
 
Ledamöter som lämnar styrelsen är:  
Ronny Andersson, Cementa 
Gunilla Glasare, SKL 
Kristina Gabrielii 
Nina Ryd, Chalmers 
 
Valberedningens förslag till revisorer: Omval av auktoriserade revisorn Lars-Olof Steen. 

Lekmannarevisorer: Omval av Claes Dalman, PEAB med Monica Björk, WSP som suppleant.  

Valberedning för 2016 års stämma 

I enlighet med instruktionen för valberedningen ges härmed följande upplysning till stämman: 

Jan Byfors förklarar sig villig att stå till förfogande för fortsatt uppdrag. Anna Sander och Sten 
Wetterblad står inte till förfogande för omval. 

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2017. 

 

Jan Byfors   Anna Sander  Sten Wetterblad 


