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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2016-10-24

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Parkskolans matsal, Osby klockan 18:30 - 18.45

Beslutande

Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande
Niklas Larsson (C), vice ordförande
Carl-Magnus Nilsson (M)
Daniel Landin (S)
Agne lngvardsson (SD)
Margot Malmqvist (S)
lngmar Bernthsson (S)
Dag lvarsson (M), tjänstgör för Jan Kornemalm (SD)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Diana Ledin (S), tjänstgör för Rose-Marie Riling (S)
Jimmy Ekborg (C)
John ny Kvarnhammar (S), tjänstgör för Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
Arne Gustavsson (S), tjänstgör för David Szemenkar (V)
Lotte Melin (C), tjänstgör för Stephan Hellqvist (KD)

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän/-kvinnor

Agneta Malm (S)
Mats Ernstsson (C)

Petra Gummeson, kommunchef
Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare
Tomas Loven, Lovens Reklamfoto AB

Utses till justerare

Niklas Larsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset (BRIO-huset) tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 12.00

'
Underskrifter
Sekreterare

154 - 156

Ordförande

Justerare

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-10-24

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

'
Underskrift
Benny Nilsson

Datum då anslaget tas ned

2016-11-16
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Sammanträdesdatum

~KOMMUN

2016-10-24

Kommunstyrelsen

Ärendelista

Justerandes sign

;/@(

§ 154

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för
justering av protokollet samt godkännande av dagordning

§ 155

Osbybostäder AB (556483-4751), upphörande av uppdrag som ledamot/suppleant i styrelsen i fö1tid

§ 156

Osbybostäder AB (556483-4751), beslut om antalet ledamöter/suppleanter i styrelsen samt uppdrag till styrelsen att kalla till en extra
bolagsstämma
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Sammanträdesdatum

2016-10-24

Kommunstyrelsen

§ 154
Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid
för justering av protokollet samt godkännande av dagordning
Samtliga ledamöter med undantag för Jan Kornemalm (SD), Rose-Marie
Riling (S), Tommy Augustsson (S), David Szemenkar (V) och Stephan
Hellqvist (KD) är närvarande. För Jan Kornemalm (SD) tjänstgör Dag
Ivarsson (M), för Rose-Marie Riling (S) tjänstgör Diana Ledin (S), för
Tommy Augustsson (S) tjänstgör Johnny Kvarnhammar (S), för David
Szemenkar (V) tjänstgör Arne Gustavsson (S) och för Stephan Hellqvist
(KD) tjänstgör Lotte Melin (C).
Kommunstyrelsen beslutar att Tomas Loven, Lovens Reklamfoto AB, får
närvara på sammanträdet.
Kommunstyrelsen utser Niklas Larsson (C) att tillsammans med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) infmmerar om att dagens
protokoll justeras tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 12.00.
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Sammanträdesdatum

2016-10-24

Kommunstyrelsen

§ 155
Osbybostäder AB (556483-4751 ), upphörande av uppdrag som
ledamot/suppleant i styrelsen i förtid
KS/2014:577 006

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Uppdraget för samtliga nio (9) ledamöter, Lars-Olof Nilsson (S), Göran
Larsson (M), Inga Magnusson (S), Eskil Maiiinsson (SD), Henry Nilsson
(C), Rolf Nilsson (S), Mat-ia Reimer (S), Johan Nilsson (SD), Ingvai· Andren
(KD), och nio (9) suppleanter, Joakim Nielsen (S), Lars-Erik Svensson (M),
Rose-Mai·ie Riling (S), Jan Kornemalm (SD), Ulla Ekdahl (C), Lenna1i
Hansson (S), Sixten Svensson (V), Bo Kedegren (SD), Staffan Lutterdal (L),
i styrelsen för Osbybostäder AB (556483-4751) upphör i fchiid från och med
den tidpunkt denna anmälan inkommer till Bolagsverket.

Sammanfattning av ärendet
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 14 § upphör ett uppdrag som styrelseledamot i förtid, om den som har utsett honom eller henne anmäler att
uppdraget skall upphöra. Av 3 § samma kapitel framgår att bestämmelserna i
aktiebolagslagen (2005:551) om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar
även suppleant. Ändringar i ett aktiebolags styrelses sammansättning har,
enligt 13 § samma kapitel, verkan först från den tidpunkt då anmälan om
ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges
i det beslut som anmälan grundar sig på.
Kommunfullmäktige behöver inte, enligt aktiebolagslagen (2005:551), anföra
några skäl för ett beslut om att uppdraget som ledamot/suppleant ska upphöra i förtid utan kan när som helst utan motivering entlediga de ledamöter/suppleanter de utsett.
Kommunallagen (1991:900) 5 kap. 23 och 26 §§ anger dock dels att ärenden i
kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande
fall kommunstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör,
dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-24

Kommunstyrelsen

§ 156
Osbybostäder AB (556483-4751), beslut om antalet
ledamöter/suppleanter i styrelsen samt uppdrag till styrelsen att
kalla till en extra bolagsstämma
KS/2014:577 006
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
1. Till styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska utses fem (5)
ledamöter och fem (5) suppleanter.
2. Styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska snarast efter det att
kommunfullmäktiges val av ny styrelse i bolaget registrerats hos
Bolagsverket kalla till en extra bolagsstämma för att anmäla
kommunfullmäktiges val av styrelse samt ordförande och vice
ordförande i styrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Av 9 och 12 §§ i Osbybostäder AB:s bolagsordning framgår bland annat
följande .
./ Aktiebolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många suppleanter.
./ Aktiebolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun .
./ Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också ordförande och
vice ordförande i aktiebolagets styrelse .
./ På den ordinarie årsstämman, dvs den bolagsstämma som ska hållas
inom sex (6) månader från utgången av vaije räkenskapsår och där
styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen,
ska kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse anmälas.
Kommunallagen (1991 :900) 5 kap. 23 och 26 §§ anger dock dels att ärenden i
kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande
fall kommunstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör,
dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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