PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-15

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 16:00 -

Beslutande:

Leif Persson (S) ordf
Annelie Wallberg (S)
Stina Michelson (S)
Anne Hamrén (S) tjg ersättare istället för Roland Bäckman (S)
Kenneth Forssell (V)
Stig Andersson (S) tjg ersättare istället för Yvonne Oscarsson (V)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Ingrid Olsson (C) tjg ers istället för Helena Brink (C)
Ulf Nyman (C)
Harald Noréus (FP)
Lars Björkbom (KD)

Övriga deltagande

Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Lars Björkbom (KD)
Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-12-15

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande

...........................................................................

Leif Persson
Justerande

...........................................................................

Lars Björkbom

Paragrafer
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-15

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-15

Datum för anslags upprättande

2014-12-15

Datum för anslags nedtagande

2015-01-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-15
Diarienummer

KS 0250/13
§ 305

Avvecklingsprocess Regionförbundet Gävleborg, beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 1/1 2015.
2. Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator.
3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26/8 2013 att ställa sig bakom att Region
Gävleborg befrias från sina uppgifter om regionalt utvecklingsansvar i samband
med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder ikraft
för Gävleborgs del från och med den 1 januari 2015.
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt uttalat
hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16§ att
förbundet skall träda i likvidation om medlemmarna inte kan enas om
förutsättningarna för utträde och att fullmäktige/styrelsen skall verkställa
likvidation i egenskap av likvidator.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse en
regionstyrelse från och med 1/1 2015. Nedan beskrivna process bygger på att
medlemmarna är överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige
behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom beslut i samtliga
medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över förbundsordningen.
Landstingsstyrelsen föreslår följande avvecklingsprocess:
Regionförbundets verksamhet till och med 31/12 2014
- Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 31/12 2014
- En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen
- Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också yttrar
sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse
- Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande
- Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i
samtliga medlemmars fullmäktige 2015

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunstyrelsen

2014-12-15
Diarienummer

KS 0250/13
§ 305 forts.

Avvecklingsprocess Regionförbundet Gävleborg, beslut
Avveckling av regionförbundet från och med 1/1 2015
-

Avveckling av regionförbundet inleds 1/1 2015 genom att regionförbundet
Gävleborg träder i likvidation
Regionstyrelsen utgör likvidator och ansvarar för att hantera avvecklingen
Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och
redovisningshandlingar
Tillgångar fördelas enligt förbundsordningen
Slutredovisning delges förbundsmedlemmarna

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 10 december 2014
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen juni 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 26 augusti 2013, § 142
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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