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Avsägelse av förtroendeuppdrag – entlediganden och 
fyllnadsval  

2020-10-15 

Till ärendet hörande handlingar finns tillgängliga på 
Stadsledningskansliet, rum 1322. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Thomas Wingren (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Hanne Jensen (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och 
ledamot i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB. 

Roland Andersson (S) väljs till ordförande och ledamot i styrelsen 
för Borås Energi och Miljö AB till och med 2022 års verksamhet. 

Per-Olof Höög (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Krisledningsnämnden. 

Ylva Lengberg (S) väljs till ersättare i Krisledningsnämnden till och 
med det tillfälle val förrättas nästa gång. 

Nuvarande ledamot Anethe Tolfsson (S) väljs till andre vice 
ordförande och ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2022. 

Nuvarande ersättare Johan Hallin (S) väljs till ledamot i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 
2022. 

Viktor Åberg (S) väljs till ordförande och ledamot i Valnämnden 
till och med den 31 december 2022. 

Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen och som ersättare i styrelsen för Borås Stadshus 
AB. 

Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden från och med den 
31 december 2020. 



 Lennart Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som 
lekmannarevisor i Borås Djurpark, lekmannarevisorsersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap och lekmannarevisorsersättare i 
Akademiplasten AB. 

 
 Nuvarande lekmannarevisorsersättrare Bengt Sandell (M) väljs till 

lekmannarevisor i Borås Djurpark till och med 2022 års 
verksamhet. 

 
 Gabriel Barkarmo (S) väljs till lekmannarevisorsersättare i Borås 

Djurpark, som lekmannarevisorsersättare i Borås Idrottshistoriska 
Sällskap och som lekmannarevisorsersättare i Akademiplatsen AB 
till och med 2022 års verksamhet. 

  
 Kamran Rousta (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
 Fredrik Nilströmer (L) väljs till ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
 Maria Hellsten Davidsson (KD) väljs till ersättare i styrelsen för 

Borås Elnät AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
 Valéria Kant (KD) väljs till ledamot i Beredningen för 

medborgarinflytande till och med den 31 december 2022. 
 
 Thord Gustafsson, representant från näringslivet, entledigas från 

sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB. 
 
 Stefan Svahn, representant från näringslivet, väljs till ledamot i 

styrelsen för Inkubatorn i Borås AB till och med 2022 års 
verksamhet. 
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