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Avsägelse av förtroendeuppdrag – entlediganden och 
fyllnadsval  
 

           2020-08-27 
 
 
 
Till ärendet hörande handlingar finns tillgängliga på 
Stadsledningskansliet, rum 1322. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 
 
 Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag 

som kommunalråd och som ledamot i Kommunstyrelsen. 
 
 Ylva Lengberg (S) väljs till kommunalråd från och med 2020-09-01 

till och med nästa gång val av kommunalråd förrättas. 
 
 Nuvarande ersättaren Ylva Lengberg (S) väljs som ledamot i 

Kommunstyrelsen från och med 2020-09-01 till och med det 
tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 

 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ersättare i 
Kommunstyrelsen från och med 2020-09-01 till och med det 
tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Therése Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Borås Stadshus AB från och med 2020-09-01. 
 
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i  Borås Stadshus AB från och 
med 2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Therése Björklund (S) väljs till ersättare i Borås Stadshus AB från 
och med 2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Ylva Lengberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Förskolenämnden. 
 
Johan Dahlberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kulturnämnden och ledamot i Kommunfullmäktige från och med 
2020-09-01. 
 
Ulla Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i 
Valnämnden. 
 
 



Elisabeth Ivarsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kulturnämnden. 
 
Raimon Tahvonen (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Tekniska nämnden. 
 
Åke Ekvad (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Lokalförsörjningsnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige samt 
ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för  
Medborgardialog. 
 
Nuvarande ersättaren Emanuel Mäkinen (KD) väljs till ledamot i  
Lokalförsörjningsnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Borås Energi och Miljö AB. 
 
Ronny Nyberg (SD) väljs till ersättare i Borås Energi och Miljö AB 
till och med 2022 års verksamhet. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Jessica Halin (SD) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden till 
och med 31 december 2022. 
 
Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Akademiplatsen AB. 
 
Emelia Silbvers (SD) väljs till ledamot i Akademiplatsen AB till och 
med 2022 års verksamhet. 
 
Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Arvodesdelegationen. 
 
Kristian Silbvers (SD) väljs till ledamot i Arvodesdelegationen till 
och med 31 december 2022. 
 
Nikolas Mallek (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till 
och med 31 december 2022. 
 
Bengt Fröjdlund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Stiftelsen LL Frimans donation. 
 
  



 
Sjuhärads Kommuner och Västra Götalandsregionen entledigar 
och utser gemensam revisor till uppdraget för Samordnings-
förbundet Sjuhärad och förslaget tillsänds samtliga kommuner för 
kommunalt beslut om gemensamt val: 
 
Ulf Sjösten (M) har entledigats från sitt uppdrag som revisor för 
Samordningsförbundet Sjuhärad. 
 
Bo-Lennart Bäcklund (MP) har valts som revisor för Samord-
ningsförbundet Sjuhärad till och med 2022 års verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
Yvonne Persson 
 
 
   Carl Morberg 


