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 Stockholm 30 augusti 2022 

 

Förslag från Valberedningen Smart Built Environment till årsstämman 2022 

 

Valberedningen till 2022 års stämma har bestått av: 

Malin Löfsjögård, Svensk Betong (sammankallande) 
Peter Fransson, Boverket 
Niklas Sörensen, egenföretagare 
 

 

Förutsättningar för valberedningens arbete utifrån stadgarna: 

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter inklusive 
ordförande. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsstämma för en tid av maximalt tre 
år och så att en tredjedel av styrelsen kan förnyas varje år. Valberedningen har att tillse att sektorns 
olika aktörer liksom stora och små organisationer är representerade i programstyrelsen. 
Valberedningen ska eftersträva jämställdhet mellan könen i sitt förslag till programstyrelse, liksom 
att säkerställa en god balans i både förnyelse och kontinuitet över tid. 

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger. Arbetet i valberedningen har utgått ifrån 
stabilitet och kontinuitet, jämn representation från olika intressenter samtidigt med förnyelse och 
nya kompetenser till styrelsen. I syfte att få en bild av styrelsearbetet och hur programmet arbetar 
har valberedningen haft kontakt med styrelseledamöter, adjungerande till styrelsen och 
programledning.  

 

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

Maria Svanberg, Uppsalahem. Maria Svanberg är innovationschef på Uppsalahem med ansvar för 

utveckling av verksamheten utifrån digitalisering tillsammans med innovation för att nå uppsatta mål 

med ambitionen att bli Sveriges bästa bostadsbolag. Maria har en magisterexamen i datavetenskap 

och flerårig erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling kopplat till digital transformation från 

kommunal och regional verksamhet. 

 

Johan Brisvall, Markanvisning.se/Sharing Capabilities. Johan Brisvall är VD och grundare av 

Markansvisning.se/Sharing Capabilities som arbetar med fokus på att koppla samman branschen och 

viktiga faser i kommunernas stadsutveckling. Johan är civilingenjör och har flera års erfarenhet av 

arbete och rådgivning inom fastighets- och stadsutveckling inom olika verksamheter och har också 

tidigare under en period varit bostadsgeneral för Stockholms stads uppväxling inom 

bostadsbyggandet.  
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Valberedningens förslag till styrelse för Smart Built Environment: 

Ordförande: 

Johan Martinsson, eget företag, föreslås till omval såsom ordförande till nästa årsstämma  

 
Ledamöter: 

Maria Svanberg, Uppsala Hem, nyval 2 år, fram till 2024 
Johan Brisvall, Markanvisning.se/ Sharing Capabilities, nyval 2 år, fram till 2024 
Magnus Forsberg, Microsoft, omval 2 år, fram till 2024 
Jörgen Simu, Trafikverket, omval 2 år, fram till 2024 
Ulrika K Jansson, Karlstad kommun, omval 1 år, fram till 2023 

 
Valda fram till 2023 är sedan tidigare stämmobeslut: 

Malin Klintborg, Lantmäteriet 
Barbara Vogt, White 
Christina Claeson Jonsson, NCC 
Ronny Wahlström, Skanska 
Johan Lindersson, WSP 
                                                                                                                  

Ledamöter som lämnar styrelsen är:  
Chris Österlund, Botkyrkabyggen 
Ann Legeby, KTH 
 
 

Valberedning för 2022 års stämma 

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

Malin Löfsjögård, Peter Fransson och Niklas Sörensen förklarar sig villiga att stå till förfogande för 
fortsatt uppdrag.  

 
Ordförande, sekreterare samt protokolljusterare vid stämma 

Valberedningen föreslår att som ordförande vid 2022 års stämma utses Johan Martinsson, till 
sekreterare Olle Samuelsson och till att justera protokollet Kristina Gabrielii och en representant för 
programmets parter. 

 
Kommentar 

Valberedningen rekommenderar att styrelsen utser en vice ordförande. 

 

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2022. 

Malin Löfsjögård Peter Fransson Niklas Sörensen 


