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Datum: åååå-mm-dd  

Val av styrelseledamöter samt 
lekmannarevisor i Gryning Vård 
AB  

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås välja Maria Standar, Alingsås, Birgitta Flärdh, 

Härryda, Sofia Gärdsfors, Göteborg, och Ken Gunnesson, Ale, till GR:s 

representanter i styrelsen för Gryning Vård AB för mandatperioden 2023-

2026, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 

fullmäktige.   

 

Förbundsfullmäktige föreslås välja Birgitta Eriksson (S), Härryda, till 

lekmannarevisor för GR i bolaget för mandatperioden 2023-2026, intill slutet 

av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.   

Sammanfattning av ärendet 

Val av fyra styrelseledamöter  

GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs 

kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Bolagets styrelse består av sju 

ledamöter med lägst noll och högst sju ersättare. Göteborgsregionen utser fyra 

ledamöter och kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg 

var sin ledamot.  

Med utgångspunkt från bolagets styrdokument ska GR:s val av 

styrelseledamöter i Gryning Vård AB ske i förbundsfullmäktige och avse tiden 

intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. 

GR:s förbundsdirektör har uppdraget att i samråd med förbundsstyrelsens 

presidium och förbundsdirektörerna för övriga delägande kommunalförbund 

bistå GR:s valberedning i nomineringsarbetet inför val till bolaget Gryning 

Vård AB.  

Två av nu sittande styrelseledamöter för GR, Maria Sigroth, GR, och Hans 

Zachrisson, Renova, har avsagt sig sina uppdrag från nästa bolagsstämma. 

Förslag till nya ledamöter i styrelsen är Maria Standar, kommunchef i Alingsås, 

samt Birgitta Flärdh, utvecklingschef i Härryda. Förslaget är även att välja nu 

sittande styrelseledamöter Sofia Gärdfors, Göteborg, samt Ken Gunnesson, Ale, 

till kommande mandatperiod.  

Val av lekmannarevisor  
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De fyra kommunalförbunden som är delägare i Gryning Vård AB har att 

vardera utse en lekmannarevisor för mandatperioden 2023-2026. 

Lekmannarevisorn ska utses ut den revisionsgrupp som föreslås för förbundet 

för mandatperioden.  

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  
 


