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§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET 
STYRELSELEDAMÖTER

Förslag att välja in ordförande jämte 8 ledamöter

2016-04-28 2



§ 13 VAL AV FÖRENINGENS ORDFÖRANDE

2016-04-28 3

Ordförande
• Dag Björklund (nyval)

Jan Wejdmark har avböjt omval

Dag	är	sedan	ca	ett	år	ordförande	i	region	Storstockholm	inom	
Samhällsbyggarna.	Han	har	tidigare	varit	aktiv	inom	SLF	innan	
Samhällsbyggarna	bildades.	Jobbar	sen	snart	13	år	i	Nacka	kommun	med	
fokus	på	gator,	vägar,	parker,	VA	och	fastigheter	och	nyttan	den	kommunala	
infrastrukturen	gör	för	Nackaborna	och	besökare.	De	senaste	5	- 6	åren	har	
en	stark	expansion	präglat	jobbet	i	Nacka	som	i	många	andra	
storstadskommuner.	Sen	ett	knappt	år	har	jag	lämnat	det	operativa	
direktörsarbetet	och	arbetat	med	strategiska	stadsbyggnadsfrågor,	inte	minst	
med	långsiktiga	konsekvenser	och	ekonomi.	Innan	den	kommunala	eran	har	
jag	efter	examen	från	KTH	L	1979	arbetat	med	bygg- fastighets- och	
förvaltningsfrågor	i	byggbolag,	fastighetsbolag,	industriföretag	och	som	
konsult.			



§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

2016-04-28 4

Övriga ledamöter
• Gunnar Ersbo (omval)
• Louise Palm, (omval)
• Helena Tellberg (omval)
• Stefan Engdahl (omval)
• Eva Ellenfors (omval)
• Ulrika Fransson (omval)
• Julia Matwinska (omval)
• Nima Assadi (nyval)

Tomas Alsmarker har avböjt omval



OM NIMA ASSADI

Nima Assadi
Jag är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med examen från KTH. Sedan 2019 arbetar jag som konsult inom 
verksamhetsutveckling och samhällsbyggnad, främst med inriktning på utveckling, produktivitet, uppföljning, VDC och 
projektledning. Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Min styrka är att förstå 
hur dessa delar påverkar varandra och hitta möjligheter till utveckling.

Vid sidan av mitt arbete som konsult driver jag podcasten Hela kedjan där jag varje vecka bjuder in gäster till samtal om 
samhällsbyggnad. I våra samtal fördjupar vi oss inom olika delar samt resonerar kring hur dessa påverkar helheten. Vad ger 
egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan?

Jag har en bakgrund på Veidekke där jag under åtta år var verksam i olika roller såsom projektutveckling och projektering, 
byggproduktion samt verksamhetsutveckling.

Under min tid inom projektutveckling och projektering var jag drivande i utvecklingen av Veidekkes VDC-processer. Detta 
utvecklingsarbete fortsatte under min tid som arbetsledare då jag vid sidan av mina mer traditionella arbetsuppgifter även 
ansvarade för införande av digital ritningshantering - något vi med framgång implementerade i projektet.

Som verksamhetsutvecklare var en av mina viktigaste uppgifter i ledningsgruppen att kvantifiera verksamhetens vardag för att med
hjälp av siffror och trender säkerställa att ledningen tog faktabaserade beslut. När besluten var tagna var det upp till mig att
implementera initiativ som bl.a. berörde strategi, kommunikation, uppföljning samt innovation.

Jag brinner för utveckling och jag brinner för samhällsbyggnad. Tillsammans tycker jag att det är världens bästa kombo.



§ 15 VAL AV REVISORER OCH    
REVISORSSUPPLEANTER

Auktoriserade revisorer
• Ordinarie, Jens Karlsson, EY, (omval)
• Suppleant, Jeff Erici, EY, (nyval)

Verksamhetsrevisorer
• Ordinarie, Olle Hansson, (nyval)
• Suppleant, Mats Högström, (omval)
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§ 16 VAL AV LEDAMÖTER I 
BESVÄRSNÄMNDEN

• Claes-Göran Sundberg, ordförande, (omval)
• Tomas Ingemarsson, (omval)
• Sven Erik Hugosson (nyval)
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§ 17 FASTSTÄLLANDE AV 
ANTALET LEDAMÖTER I 
VALBEREDNINGEN

Förslag att välja in sammankallande 
jämte 4 ledamöter
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§ 18 VAL AV LEDAMÖTER I 
VALBEREDNINGEN

• Olof Johansson, sammankallande (omval)
• Jannice Johansson Steijner (omval)
• Anna Denell (omval)
• (nyval)

Ruben Aronsson och Sofia Granström har avböjt omval
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