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Uppdrag åt kommunens ombud vid årsstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter AB
Ärendebeskrivning
LUFAB har kallat till bolagsstämma den 11 april 2016. Utifrån granskning av
kallelsen och därtill bifogat material till årsstämman i LUFAB, föreslår ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i instruktion att
rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2015-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i den fastställda balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Kommunstyrelsen bör i övrigt ge ombudet instruktion kring förslaget till fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorn.
Beslutsunderlag
- Kallelse till bolagsstämma med Lomma Uthyrningsfastigheter AB med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Uppdrages åt ombudet för Lomma kommun att vid bolagsstämman med
Lomma Uthyrningsfastigheter AB rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2015-12-31 fastställes,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i den fastställda balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
Utdragsbestyrkande
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KSAU § 74 (forts.)
Ombudet får vidare vid stämman, efter egen bedömning, rösta avseende fastställande av arvoden åt VD, styrelsen och revisorerna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Val av ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet samt val av
vice ordförande i Funktionshindersrådet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2015-10-22 § 86 beslutat revidera reglementet för
Kommunala Funktionshindersrådet, bland annat på så sätt att rådet, utöver sju ordinarie ledamöter, också ska bestå av sju ersättare för dessa. Varje facknämnd ska
representeras med en ordinarie ledamot och en ersättare. Såväl ordinarie ledamöter som ersättare skall utses av kommunstyrelsen, som också ska utse ordförande
och vice ordförande i rådet.
I rådet ingår vidare sex representanter och sex ersättare för medborgare med
funktionsnedsättning.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
-Kommunstyrelsen utser ersättare i Kommunala Funktionshindersrådet enligt följande.
Patric Bystedt (M) – MBN
Lennart Månsson (M) – TN
Rune Setthammar (S) – SN
Sandra Pilman (L) – KFN
Malin Taggu (M) – SN
Åke Björkman (S) – TN
Cecilia Edelborg-Christensson (S) – BUN
-Kommunstyrelsen utser vidare Alf Michelsen (M) till vice ordförande i Kommunala Funktionshindersrådet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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