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Kommunstyrelsen

Kompletterande val 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen uppdras att förbereda nomineringar till Kommunstyrelsens möte i
januari 2020 som en följd av ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente som
beräknas träda i kraft 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har kommunledningskansliet arbetat med att kartlägga de olika organ
kommunens olika nämnder och styrelser väljer representanter till med fokus på de organ
som organiseras utanför den egna kommunen.
Förutom de val som förrättats av kommunstyrelsen under mandatperioden har följande
uppdrag identifierats:
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, Miljö- och byggnadsnämnden valde 2019-10-16
Camilla Kampf (M) till Höörs kommuns ombud vid Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds
årsmöten 2019, Daniel Ell (M) till Höörs kommuns ersättande ombud vid Skånes Miljöoch hälsoskyddsförbunds årsmöten 2019 samt att Tom Ström (M) nomineras till Höörs
kommuns representant i styrelsen för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 2019.
Skånes luftvårdsförbund, (SMHF), Miljö- och byggnadsnämnden valde 2019-05-08 Tom
Ström (M) till ledamot och Göran Dahlgren (S) till ersättare.
Ineras programråd. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 att inte nominera någon
representant då Skåne som län enbart har två platser i programrådet. Inera är
landstingens och regionernas gemensamma e-hälsobolag, och utvecklar tjänster som
exempelvis 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, Nationell patientöversikt och Pascal.
Stiftelsen Skånes Djurpark, Göran Dahlgren (S) och Magnus Brom nominerades till
stiftelsen av kommunstyrelsen 2015-01-21. Ingen nominering har alltså genomförts under
innevarande mandatperiod.
Förutom dessa uppdrag har nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa (NKAF
2019/245 och NKAF 2019/246), socialnämnden (SN 2019/66 och SN 2019/67) och barn-
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och utbildningsnämnden (BUN 2019/33) valt representanter till de kommunala
handikapprådet och pensionärsrådet.
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Kommunsekreterare
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