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Regionstyrelsen

Ändring av bolagsordningar
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Bolagsordningarna för Region Skåne Holding AB och
Folktandvården Skåne AB godkänns.
Sammanfattning

Vice ordförande ska utses i bolagen Region Skåne Holding och
Folktandvården Skåne, gällande bolagsordningar måste därmed revideras.
Den nya kommunallagen innebär att i paragrafen om kommunala
befogenheter ska hänvisning till lagtext utgå.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-28
2. Bolagsordning Region Skåne Holding AB
3. Bolagsordning Folktandvården Skåne AB
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

I bolagen, Region Skåne Holding och Folktandvården Skåne ska även en
vice ordförande utses. Bolagsordningar för dessa bolag måste kompletteras
med en skrivning som anger att/hur en vice ordförande utses.
I § 8 Styrelsen andra stycket finns angivet följande i nu gällande
bolagsordning för bolagen:
Samtliga ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter samt styrelsens
ordförande ska utses direkt genom beslut av regionfullmäktige i Region
Skåne.
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Ny lydelse för § 8 Styrelsen andra stycket:
Samtliga ordinarie ledamöter, ordförande, vice ordförande samt eventuella
suppleanter ska utses direkt genom beslut av regionfullmäktige i Region
Skåne.
Med anledning av den nya kommunallagen som träde i kraft 1 januari 2018
ska även revidering av § 5 Kommunala befogenheter ske på sätt att
hänvisningen till 8 kap tas bort, då den inte längre är aktuell.
§ 5 Kommunala befogenheter i gällande bolagsordning:
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga
principer som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c §
kommunallagen.
Ny lydelse för § 5 Kommunala befogenheter:
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunrättsliga
principer som framgår av 2 kap kommunallagen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Samråd har skett med regionjurist som inte har något att invända mot
förslaget.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan med fackliga organisationer har inte bedömts aktuellt i detta
ärende.
Uppföljning

Uppföljning av ärendet sker genom att nya bolagsordningar antas på
stämman för respektive bolag.
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