
Göteborg 2020-03-18 

PM från Valberedningen i IQ Samhällsbyggnad att bifogas stämmoprotokollet 6 maj 2020. 

Valberedningen till 2020 års stämma har bestått av:  

Nina Ryd, Chalmers (sammankallande)  

Birgitta Olofsson, Tyréns AB 

Ola Månsson, Installatörsföretagen 

Valberedningen har sammanträtt via Skype 7 gånger och anteckningar finns. 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. Av 
dessa intervjuer har framkommit att det är en väl fungerande styrelse med ett bra ordförandeskap.  

Arbetet i valberedningen har tagit sikte på att fortsatt värna en jämn representation från 
föreningens olika medlemskategorier. Strategisk generalistkompetens har prioriterats framför 
expertis, liksom en breddning med erfarenhet från andra branscher, nyttiggörande samt ökad 
koppling till kommuner och regioner. 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst 7 och max 11 ledamöter. Under 2019 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. 

Vice ordf. Reinhold Lennebo och ledamot Britta Blaxhult, har avböjt omval.  

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

Helena Bjarnegård är Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna 
arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra 
myndigheter. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. 
Riksarkitekten och Boverket ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning 
och hållbarhet i planeringsarbetet. Helena är även av regering utsedd till ordförande i Rådet för 
hållbara städer, som inrättades 2017, med syfte att verka för att genomföra regeringens politik för 
hållbar stadsutveckling. Helena har tidigare varit verksam som landskapsarkitekt på bland 
annat White arkitekters stadsplanerings-landskapsavdelning i Göteborg, styrelseuppdrag i White 
arkitekter samt som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. År 2019 promoverades hon till agronomie 
hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet och blev även ledamot i Formas beslutande organ – 
dess Forskarråd.  

Urban Månsson, Vd sedan 2016 för AB Svensk Byggtjänst som är ett branschägt bolag med 
uppdraget att vara sektorns informations- och kunskapsnav. Svensk Byggtjänst har 100 medarbetare 
och omsatte 2019 drygt 220 MSEK. Några kända produkter är AMA, Bygginfo, Byggtjänst förlag samt 
Omvärldsbevakning. Svensk Byggtjänst är också med och driver den digitala utvecklingen genom dels 
olika digitala verktyg för framförallt AMA men också via det nya klassifikationssystemet CoClass. 
Urban har lång erfarenhet av företagsledning och har varit Vd för tre olika verksamheter under de 
senaste 16 åren. Han har under många år varit verksam inom stålindustrin och då jobbat med 
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kundsegment som fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt byggindustri. Urban är ekonom och har 
en kommersiell bakgrund via försäljning och marknadsföring. 

Valberedningens förslag till styrelse i IQ Samhällsbyggnad 2020:  

Ledamöter:  

Helena Bjarnegård, Boverket, nyval 3 år (2023) 
Urban Månsson, AB Svensk Byggtjänst, nyval 3 år (2023) 
Tina Karrbom Gustavsson, KTH, omval 1 år (2021) 
Anna Bergström, Jernhusen, omval 2 år (2022) 
Christina Lindbäck, NCC, omval 3 år (2023) vice ordförande  

 
Valda fram till 2021 och 2022 är sedan tidigare stämmobeslut: 

Mari Broman, (2021) ordförande 
Niklas Sörensen, Ramböll Sverige, (2021) 
Magnus Tengberg, Vasakronan, (2021) 
Sanna Edling, Västerås stad, (2021) 
Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket, (2022) 
Sven Junkers, Skanska Teknik, (2022) 

Ledamöter som lämnar styrelsen är:  

Britta Blaxhult, Selvaag Bolig 
Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige 
 

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

Förtroendevalda revisorer:  
Omval av Mats Hermansson, Sweco Society med Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, som 
suppleant.  

 

Valberedning inför 2021-års årsstämma  

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

Ola Månsson och Birgitta Olofsson förklarar sig villiga att stå till förfogande för fortsatt uppdrag.  

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2020.  

  

 

Nina Ryd, Birgitta Olofsson & Ola Månsson 


