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Avsägelse av förtroendeuppdrag – entlediganden och 
fyllnadsval  
 

           2020-03-19 
 
 
 
Till ärendet hörande handlingar finns tillgängliga på 
Stadsledningskansliet, rum 1322. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
 
 
Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd 
och som ledamot i Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund 
från och med 1 april 2020. 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till kommunalråd till och 
med det tillfälle val av kommunalråd förrättas nästa gång. 
 
Ulf Olsson (S) väljs till ledamot i Boråsregionen-Sjuhärads 
kommunalförbund till och med 31 december 2022. 
 
Theresé Björklund (S) entledigas från sin uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen. 
 
Nuvarande ersättare Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till 
ledamot i Kommunstyrelsen till och med det tillfälle val av styrelse 
förrättas nästa gång 
 
Theresé Björklund (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till 
och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Kurt Eliasson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och 
ledamot i styrelsen för AB Sandhultsbostäder från och med 1 april 
2020. 
 
Nuvarande ersättare Leif Gran (S) väljs till ordförande och 
ledamot i styrelsen för AB Sandhultsbostäder från och med 1 april 
2020 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Stig Standar (S) väljs till ersättare i styrelsen för AB 
Sandhultsbostäder från och med 1 april till och med 2022 års 
verksamhet. 
 
 



Kent Hedberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och 
ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från och med 1 
april 2020. 
 
Nuvarande ledamot Hanne Jensen (S) väljs till ordförande och 
ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från och med 1 
april 2020 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Nuvarande ersättare Jessica Eriksson (S) väljs till ledamot i 
styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från och med 1 april till 
och med 2022 års verksamhet. 
 
Mohammed Kossir (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för AB Bostäder i Borås från och med 1 april 2020. 
 
Nuvarande ersättare Väinö Östhult (S) väljs till ledamot i styrelsen 
för AB Bostäder i Borås från och med 1 april till och med 2022 års 
verksamhet. 
 
Petra Vainonpää (S) väljs till ersättare i styrelsen för AB Bostäder i 
Borås från och med 1 april till och med 2022 års verksamhet. 
 
Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som andre vice 
ordförande och ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Lena Sänd (S) väljs till andre vice ordförande och ledamot i Miljö- 
och konsumentnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Angelika Lyck (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Sociala omsorgsnämnden. 
 
Pia Lindberg (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till 
och med 31 december 2022. 
 
Lovisa Gustafsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige, ledamot i Fritids- och folkhälsonämnden 
och som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Jonas Dag och Natt (SD) entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Jessica Johansson (SD) väljs till ersättare i Fritids- och 
folkhälsonämnden till och med den 31 december 2020. 
 
 
 
 
 



 
Kommunfullmäktiges arbetsordning har förändrats vilket påverkar 
Kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktiges 
valberedning ska bestå av en representant från respektive parti 
som finns representerade i Kommunfullmäktige, utan ersättare 
men med ordförande och vice ordförande.  
Micael Svensson (S) och Lovisa Gustafsson (M) entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning.  
 
Med anledning av att Rångedala Bygdegårdsförening har förändrat 
sina stadgar entledigas Rolf Bergström (C) från sitt uppdrag som 
ledamot, Georg Guldstrand (M) som ersättare, Lennart Krok (S) 
som lekmannarevisor och Jürgen Urbas (SD) som 
lekmannarevisorsersättare. 
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Yvonne Persson 
 
 
   Lars-Olof Danielsson 


