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Val av styrelse i Lunds Rådhus AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Hedvig Åkesson (KD) och Helena Falk (V) till styrelseledamöter
i Lunds Rådhus AB,
att välja Philip Sandberg (L) till ordförande och Anders Almgren (S) till
vice ordförande i Lunds Rådhus AB.
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2019
att välja Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Börje Hed (FNL), Karin Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Hedvig Åkesson (KD), Fanny Johansson (S) och Helena Falk (V) till
styrelseledamöter i Lunds Rådhus AB,
att välja Philip Sandberg (L) till ordförande och Anders Almgren (S) till
vice ordförande i Lunds Rådhus AB.
Förvaltningsrätten i Malmö har den 10 februari 2021 beslutat att upphäva
beslutet.

Underlag för beslutet



Postadress

Box 41
22100 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-10
Förvaltningsrättens dom 2021-02-10

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2021-02-10

2 (3)
Diarienummer

KS 2021/0162

Ärendet
Bakgrund
I samband med bildandet av Lunds Rådhus AB valdes även styrelse i
bolaget. Till styrelse valdes Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M),
Anders Almgren (S), Börje Hed (FNL), Karin Svensson Smith (MP),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD), Fanny Johansson (S)
och Helena Falk (V). Philip Sandberg (L) valdes till ordförande och
Anders Almgren (S) till vice ordförande.
Förvaltningsrätten i Malmö har i en dom den 10 februari 2021 beslutat att
upphäva valet.

Föredragning
Skälet till Förvaltningsrätten beslutat att upphäva valet är att man inte
anser att valet tillkännagetts på ett korrekt sätt. Mot bakgrund av den tid
en prövning av Förvaltningsrättens dom skulle ta är det enligt
kommunkontorets uppfattning betydligt enklare om fullmäktige
genomför valet på nytt.
Fullmäktige föreslås välja styrelse med den sammansättning som förelåg
innan Förvaltningsrättens dom meddelades.
Efter att det nu upphävda beslutet fattades har Börje Hed (FNL) ersatts
av Jan Annerstedt (FNL) och Fanny Johansson (S) har valts på nytt efter
att ha varit föräldraledig. Jan Annerstedt (FNL) och Fanny Johansson (S)
omfattas således inte av det upphävda beslutet och något nytt val behöver
inte förrättas avseende dem.
Det finns inget beredningskrav i fullmäktige såvitt avser val och som
Förvaltningsrätten även konstaterar i domen kan fullmäktige göra avsteg
från sin egen arbetsordning. Då det brådskar med tillsättande av en ny
styrelse för bolaget föreslås att fullmäktige fattar beslut utan att ärendet
passerar valberedningen.

Beredning
Kommunkontoret har skrivit fram ärendet för beslut i fullmäktige.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Lunds Rådhus AB
För kännedom:
--

