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Avveckling av Regionförbundet Uppsala län (KSN-2016-0810) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Uppsala kommun godkänner att Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 
2016 samt att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 
december 2016 överförs till Region Uppsala. 

I avgörandet deltagande  
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Hanna Mörck (V), Eva 
Christiernin (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP), Linda 
Eskilsson (MP), Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 

Uppsala 15 juni 2016  
Marlene Burwick/Ingela Persson 

Ärendet 
Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för 
Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala 
län träda i likvidation, d.v.s. formellt upphöra, den 31 december 2016. 

Regionförbundet Uppsala län har överlämnat en remiss till sina medlemmar (bilaga) där man 
önskar svar på följande frågor: 

• Godkänner Uppsala kommun att – under förutsättning att riksdagen beslutar om att
landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 – Regionförbundet Uppsala län 
avvecklas den 31 december 2016? 

• Godkänner Uppsala kommun att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och
åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala? 

Föredragning 
Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala 
län går samman. De viktigaste uppgifterna för Region Uppsala – utöver de som landstinget 
redan har - blir att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional 
utvecklingsstrategi, RUS), samordna insatser för genomförandet av strategin samt att upprätta 
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och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, det vill säga, samma uppgifter 
som Regionförbundet Uppsala län har idag. 
 
Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas 
den 31 december 2016. Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 16 december 
2016 ska godkänna likvidationen. Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets 
egna kapital, tillgångar, skulder och åttaganden per den 31 december 2016 överförs till 
Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta även om detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avvecklingen av regionförbundet Uppsala län innebär att Uppsala kommun från och med den 
1 januari 2017 inte längre ska betala en medlemsavgift till regionförbundet. För år 2016 är 
Uppsala kommuns medlemsavgift till regionförbundet 8 099 756 kronor. 





Catharina Blom 2016-03-03 Dnr: RFUL 2016/17 
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Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län 

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt 

för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet 

Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upp-

höra, den 31 december 2016.  

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 

2011, regleras i § 19 förbundets likvidation (kursiv text). 

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska av-

vecklas, ska förbundet träda i likvidation. 

Varje medlems fullmäktige måste – under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att 

landstinget kan bilda Region Uppsala - fatta beslut om att Regionförbundet Uppsala län 

ska avvecklas den 31 december 2016. Denna process initieras av förbundsstyrelsen den 

18 mars. 

Förbundsfullmäktige godkänner den 16 december 2016 likvidationen då riksdagen har 

fattat beslut med anledning av ansökan från Landstinget i Uppsala län om att bilda reg-

ion.  

Likvidationen verkställs av förbundsfullmäktige i egenskap av likvidator.  

För att förenkla hanteringen av likvidationen bör förbundsfullmäktige den 16 december 

2016 uppdra till förbundsstyrelsen att vara likvidator. Förbundsstyrelsen är utsedd av 

förbundsfullmäktige för hela mandatperioden.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15 

angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
1
 tillämpas. 

I den remiss som landstingsstyrelsen den 19 januari 2016 skickade till kommunerna om 

regionbildningen föreslås – som ett resultat av den politiska processen hösten 2015 - att 

regionförbundets egna kapital den 31 december 2016 (den 31 december 2015 var det 6 

431 tkr) överförs till Region Uppsala. Trots det bör regionförbundets medlemmar till-

frågas om regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 

december 2016 kan överföras till Region Uppsala. Beslut om detta fattas därefter av 

förbundsfullmäktige den 16 december.  

                                                 

1
 Landstinget 65 procent och kommunerna gemensamt 35 procent. Mellan kommunerna baseras avgiften 

på invånarantalet den 31 december året innan avgiftsåret. 



  

 

2 (2) 

Till regionförbundets tillgångar hör aktierna i Almi Företagspartner Uppsala AB re-

spektive i Destination Uppsala AB. Beträffande Almi upprättas efter förbundsfullmäkti-

ges beslut ett särskilt avtal med moderbolaget av vilket det bland annat framgår att mo-

derbolaget avstår från den rätt till inlösen av aktierna som man har enligt bolagsord-

ningen. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för lik-

vidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt.  

Förbundets egendom kommer att vara helt avskriven den 31 december 2016. 

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

Genom att Region Uppsala bildas kan Regionförbundet Uppsala län avvecklas per den 

31 december 2016. 

När förbundsfullmäktige
2
 fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovis-

ning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör 

likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättel-

sen ska redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. Till slutredovisningen ska 

fogas beslut av förbundsfullmäktige om vilken av förbundets medlemmar som ska överta 

och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv. När förvaltningsbe-

rättelse och redovisningshandlingar har delgivits alla förbundsmedlemmarna är för-

bundet upplöst. 

Likvidatorn, dvs förbundsstyrelsen, ansvarar för att en årsredovisning för 2016 upprät-

tas. Den ska innehålla all dokumentation som behövs för likvidationen. Regionförbun-

dets revisorerna granskar årsredovisningen och yttrar sig också i ansvarsfrågan för reg-

ionförbundets styrelse.  

Likvidatorn ser till att samtliga medlemmar får förvaltningsberättelsen och övriga redo-

visningshandlingar. I och med detta är förbundet upplöst. 

Beslut om att Region Uppsala ska överta och vårda handlingar i regionförbundets arkiv 

bör fattas av förbundsfullmäktige den 21 april 2016 för att det ska vara formellt möjligt 

att börja arkivera förbundets handlingar.  

                                                 

2
 Ändras till förbundsstyrelsen 
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