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§ 7 

RJL2015/

488 

Likvidation av Regionförbundet i Jönköpings 
län  
Beslut  

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 Likvidationen av Regionförbundet Jönköpings län  

   (org.nr. 222000-1610) är genomförd. 

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen har beslutat, 2014-06-10, § 107, att den 

nyvalda regionstyrelsen ska svara för likvidation av 

Regionförbundet i Jönköpings län.  

 

Efter att samtliga medlemmar godkänt Regionförbundets 

årsredovisning för 2014 och beslutat om ansvarsfrihet för 

styrelse och enskilda ledamöter har likvidationen genomförts. 

 

Regionförbundets egna kapital på 23 miljoner kronor och 

framtida ansvarsförpliktelser har överförts till Region 

Jönköpings län 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-29 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras  

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

Lena Sandqvist  



 

Tjänsteskrivelse  

2015-12-29 RJL 2015/488 

  

 

   

Regionledningskontoret  

Ekonomi 

Lars Wallström 

 

 

Regionstyrelsen 

Likvidation av Regionförbundet 
Jönköpings län 

Förslag till beslut  

Regionstyrelsen beslutar  

 Likvidationen av Regionförbundet Jönköpings län (org.nr. 222000-1610) är 

genomförd. 

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen har beslutat, 2014-06-10, § 107, att den nyvalda 

regionstyrelsen ska svara för likvidation av Regionförbundet i Jönköpings län.  

 

Efter att samtliga medlemmar godkänt Regionförbundets årsredovisning för 2014 

och beslutat om ansvarsfrihet för styrelse och enskilda ledamöter har likvidationen 

genomförts. 

 

Regionförbundets egna kapital på 23 miljoner kronor och framtida 

ansvarsförpliktelser har överförts till Region Jönköpings län 

Information i ärendet  
I och med riksdagens beslut om att Landstinget från och med 2015 från 

Regionförbundet övertar det regionala utvecklingsansvaret (SFS 2010:630) har 

landstingsfullmäktige (lf 2013-11-26, § 131) och länets kommuner 

överenskommit 

 Regionförbundet ska avvecklas senast 2014-12-31. 

 Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga 

avvecklingskostnader reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att 

finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. 

 

Överenskommelse har träffats med länets kommuner att den nyvalda 

regionstyrelsen ska svara för likvidation av Regionförbundet. 

 



 

Tjänsteskrivelse  

2015-12-29 RJL 2015/488 

 
 

 

Regionförbundets årsredovisning för 2014 redovisar det sista verksamhetsåret för 

denna organisation som under 10 år bedrivits som kommunalförbund. Av 

balansräkningen per 2014-12-31 framgår de tillgångar, skulder och eget kapital 

som tillförts regionen när Regionförbundet avvecklats. Det egna kapitalet uppgår 

till 23 mnkr. Åtaganden i form av avtal och förpliktelser som löper in i kommande 

år övertas av Region Jönköpings län.  

 

Det uppdrag och den verksamhet som funnits inom Regionförbundet har fortsatt 

inom ramen för Region Jönköpings län. Finansiering sker dels via den höjning av 

landstingsskatten med 2 öre som gjordes för att kompensera bortfallet av 

medlemsavgifter från kommunerna, dels via externa projektmedel.  

 

Tillsvidareanställd personal inom Regionförbundet har fr o m 1 januari 2015 

anställts av Region Jönköpings län. 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör  

 

 

Stefan Schoultz 

Ekonomidirektör 

 

Beslutet skickas till  
Samtliga kommuner i Jönköpings län. 

Regionledningskontoret Ekonomi 

 

 

 

 


