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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Regionbildning - avveckling av 
Regionförbundet i Jönköpings län 
 

Inledning 
Regionbildningskommittén har i sitt förslag redovisat inriktning för innehåll och 

organisering av regionkommunen. Beredning och fortsatt arbete med utveckling 

av regionkommunens innehåll och organisering sker i en process mellan 

landstingsstyrelsens presidium och tre kommunstyrelseordföranden. Förankring 

sker successivt med planeringsdelegationen och samtliga gruppledare i 

Landstinget och med samtliga kommunstyrelseordföranden. 

 

Vid överläggningar 2013-10-11 har kommunstyrelseordförandena och 

gruppledare i Landstingets ställt sig bakom en PM som beskriver processen kring 

avveckling av Regionförbundet i Jönköpings län och vilka beslut som därmed 

föreslås fattas av förbundets medlemmar. Processen och förslag redovisas i det 

följande. 

  

Landstinget övertar regionalt utvecklingsansvar 
Formellt innebär kommande riksdagsbeslut att Landstinget från och med 2015 

kommer att omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar SFS 2010:630). 

Landstinget kommer därmed att överta de uppgifter som Regionförbundet i 

Jönköpings län har enligt lagen. 

 

Resurser och kompetens inom området regional utveckling finns inom 

Regionförbundet och Landstingets regionala utvecklingsförvaltning. I och med att 

Regionförbundet upphör, flyttas verksamhet över till Regionkommunen. 

Arbetet med praktiska förberedelser inför bildandet av regionkommunen leds av 

landstingsdirektören i samråd med regionförbundets ledning. Ett arbete har 

påbörjats med att säkra personell kompetens och lokalsamordning. Avstämning 

sker med landstingsstyrelsens och regionstyrelsens ordförande.   
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Avveckling av regionförbundet 
Efter riksdagens beslut att Landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret 

uppstår frågan hur Regionförbundet ska avvecklas. Formen för detta beskrivs i 

förbundsordningen. 

 

”§ 20 Regionförbundets likvidation 

Om medlem utträtt ur Regionförbundet, eller om medlemmarna beslutat att 

Regionförbundet ska avvecklas ska Regionförbundet träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. 

 

Vid skifte av Regionförbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 

16 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas” 

 

I frågan om hur tillgångar ska skiftas redovisar regionbildningskommittén ett 

förslag som avviker från förbundsordningen och som innebär att kvarstående 

medel överförs till Regionkommunen. 

 

Vid överläggningarna med övriga medlemmar i Regionförbundet har 

överenskommits att följa regionbildningskommitténs förslag och därmed göra 

avsteg från förbundsordningen. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31 

 

att Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader 

reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala 

utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 150-161 

Tid: 2013-11-05 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 155 

Dnr 

LJ2013

/1383 

Regionbildning – avveckling av Regionförbundet i 

Jönköpings län 
Föreligger handling avseende avveckling av 

Regionförbundet.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till 

föreliggande förslag. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31.  

 

att Regionförbundets kvarvarande medel efter att samtliga 

avvecklingskostnader reglerats, överförs till 

regionkommunen i syfte att finansiera regionala 

utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


