
Dnr 9018/29.109 
  
Remiss - Likvidation Regionförbundet Västerbottens län 
  
Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen om att 
Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/samverkansorganet 
Regionförbundet Västerbottens län ska gå samman den 1 januari 2019 och bilda en ny 
regionkommun. Under förutsättning att ansökan godkänns av riksdagen ska 
Regionförbundet Västerbottens län, organisationsnummer 222000-2436, träda i 
likvidation och upphöra den 31 december 2018. 
I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län regleras förbundets 
likvidation. 
  
Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Västerbottens län ska 
avvecklas den 31 december 2018. Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 
30 maj 2018 ska godkänna likvidationen. 
  
Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder 
och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen så att 
förbundsfullmäktige den 30 maj 2018 kan besluta även om det. Den 31 december 2017 
uppgick det egna kapitalet till 3 476 tkr. En reservering för kostnader i samband med 
likvidationen görs i förbundets sista bokslut (per 2018-12-31). 
  
Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som ska verkställa likvidationen i 
egenskap av likvidator. För att fullfölja förbundsordningens regler om avveckling och 
likvidation behöver en ny styrelse utses vilket innebär att Regionförbundet Västerbottens 
län kommer att ha fortsatta intäkter och kostnader efter likvidationsdatumet samt måste 
upprätta en årsredovisning för kommande år (åtminstone för 2019). För att förenkla 
likvidationsprocessen skulle förbundsstyrelsen istället kunna tillåtas utse en likvidator, 
vilket kräver en justering av §25 i förbundsordningen. 
  
Regionförbundet Västerbottens län föreslår respektive förbundsmedlems fullmäktige 
besluta om: 
  
1. att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda 
regionkommun den 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbottens län avvecklas den 
31 december 2018. 
  
2. att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 
2018 överförs till den nya regionkommunen. 

 
3. att förbundsordningen, §25, justeras enligt följande, där understruken text är 
nytillkommen och överstruken text utgår: 
  
Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska 
avvecklas ska förbundet träda i likvidation. 



  
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som 
styrelsen utser som likvidator. 
  
När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas 
enligt principerna i §23. 
  
När styrelsen likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse 
som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning 
av skulder. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till 
slutredovisningen ska fogas beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta 
och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 
  
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. 
  
Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 
enligt Regionförbundet Västerbottens läns förslag. 
 
 
 

Bilaga: Remiss Region Västerbotten 
 
 
Yttrande skickas senast den 18 april 2018, till Regionförbundet Västerbottens län, ange 
diarienummer 18RV0036: 
E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se 

 
 






