LISTA
Datum

Sida

2018-12-06

1 (3)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunkansli

Val kommunfullmäktige har att förrätta 2018
DEL3: Bolag, kommunalförbund m.m.
Bolagsstyrelser - Nomineringar

Nominerade

DNR

Mellanskånes Renhållnings AB

Ledamöter

KSF 2018/

Mandatperiod tidigare 150507-190501

1.

Ingemar Kristensson (C)

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma
2. Arno Verner (MP)
som hålls efter det att allmänna val till
Personliga ersättare
kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av
1. Christina Pehrson (L)
den årsstämma som hålls efter nästkommande
sådant val.
2. Andrew Briggs (MP)
Lekmannarevisor och ersättare utses för den tid
1 lekmannarevisor – delegeras
bolagets bolagsstämma utsett auktoriserad
till revisionen
revisor till slutet av den årsstämma som hålls
1 ersättare – delegeras till
under det fjärde räkenskapsåret efter
revisionen
revisorsvalet.
Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB)

Ordförande

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma
Per-Olof Ågren (M)
som följer närmast efter att val till
Vice ordförande
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
Pehr-Ove Pehrson (L)
årstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Ledamöter
Lekmannarevisor och ersättare utses för den tid
Fredrik Stålhandske (M)
bolagets bolagsstämma utsett auktoriserad
Jan-Åke Roslund (C)
revisor till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter
Jill Andersson (S)
revisorsvalet.
Arno Verner (MP)
Olle Krabbe (V)
Eskil Öhrn (SD)
Orvar Jansson (SD)
Minst 1 lekmannarevisor –
delegeras till revisionen
Minst 1 lr-ersättare – delegeras till
revisionen
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IT kommuner i Skåne AB – UNIKOM

Ledamot

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter att val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
årstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadschef Rolf
Carlsson

Lekmannarevisor utses för den tid bolagets
bolagsstämma utsett auktoriserad revisor till
slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

1 lekmannarevisor – delegeras till
revisionen

Ombud till bolagsstämma

Nominerade

Kommunassurans Syd AB

Ombud

Ersättare
Ekonomichef Linda Andersson

DNR

Christer Ekelund (M)
Ersättare
Lars-Olof Andersson (C)
Ombud till föreningsstämma

Nominerade

Kommuninvest ekonomisk förening

Ombud

DNR

Johan Svahnberg (M)
Ersättare
Pehr-Ove Pehrson (L)
Ombud till förbundsstämma

Nominerade

Kommunalförbundet Sydarkivera

Ombud

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare
väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m.
den 1 januari året efter det att val till
kommunalfullmäktige ägt rum i hela

Johan Svahnberg (M)

DNR

Ersättare
Pehr-Ove Pehrson (L)

landet.
Kommunalförbundet Skåne KSK

Ombud

Till förbundsmöte äger kommun utse ett ombud
per påbörjat 7 000-tal invånare

Johan Svahnberg (M)

vid ingången av det år då val till
kommunfullmäktige senast ägt rum. Dock ska
alla kommuner tillförsäkras minst två ombud.
Ombud utses för den mandatperiod som gäller
för ledamot i kommunens styrelse. För ombud
utses ersättare. Vid valet bestämmes den
ordning i vilken ersättare skall inkallas.

Jörgen Ekman (L)
Stefan Lissmark (S)
Ersättare
Erik Mårtensson (KD)
Lars-Olof Andersson (C)
Olle Krabbe (V)

Folkmängd: 16 478 (31 december 2017) ger 3
ledamöter

I nämnd ordning

Övriga ombud m.fl. uppdrag

Nominerade

DNR
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Gode män i jordbruks-, skogsbruks och
tätortsfrågor, 4:2 FBL
God man utses för fyra år. Upphör god man att
vara valbar, är uppdraget förfallet.

Gode män
Anders Netterheim (M)
Åke Johansson (C)
Sven Rundkvist (C)
Stefan Lissmark (S)

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem Förslag – delegera beslutet till
i Höör.
kommunstyrelsen
Kommunen utser tre ledamöter, KSO,
ekonomichefen och socialchefen.

