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Avsägelse av förtroendeuppdrag – entlediganden och 
fyllnadsval  
 

           2021-06-23 
 
 
Till ärendet hörande handlingar finns tillgängliga på 
Stadsledningskansliet, rum 1322. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 
 
  
  
 Lars Gustaf Andersson (L) entledigas från sitt uppdrag som 

ledamot i Kommunfullmäktige och som andre vice ordförande 
och ledamot i Kulturnämnden. 

 
 Ida Legnemark (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige. 
 

 Ida Legnemark (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen och som ersättare i Krisledningsnämnden från 
och med den 30 juni 2021. 

 
 Nuvarande ersättare Stefan Lindborg (V) väljs till ledamot i 

Kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2021 till och med det 
tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 

  
 Stefan Lindborg (V) väljs till ersättare i Krisledningsnämnden från 

och med den 1 juli 2021 till och med det tillfälle val av styrelse 
förrättas nästa gång. 

  
 Viktor Åberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Sociala omsorgsnämnden. 
 
 Heino Kokko (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till 

och med den 31 december 2022. 
  
 Urban Strömberg (S) väljs till ersättare i styrelsen för 

Industribyggnader i Borås AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
 Johan Hallin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
 Jenny Parmstrand (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Grundskolenämnden. 



 
 Carina Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Förskolenämnden. 
 
 Micael Johansson (L) väljs till ersättare i Valnämnden till och med 

den 31 december 2022. 
  
 Lotta Preijde (L) väljs till ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME 

AB till och med 2022 års verksamhet. 
  
 Jonathan Tellbe (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Tekniska nämnden. 
 
 Daniel Lemac (KD) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och 

med den 31 december 2022. 
 
 Anette Arvidsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Grundskolenämnden.  
 
 Jonathan Tellbe (KD) väljs till ledamot i Grundskolenämnden till 

och med 31 december 2022. 
 
 Ulf Sjösten (M) entledigas från sitt uppdrag som första vice 

ordförande och ledamot i Servicenämnden. 
 
 Georg Guldstrand (M) väljs till förste vice ordförande och ledamot 

i Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 

 
   

 
Yvonne Persson 
 
 
   Carl Morberg 


