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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-06-03 

Justerandes sign. 

Au§ 107 Dnr KS 150/2015 

Information, upplösning av Regionförbundet Örebro län 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsens före detta ordförande Iren Lejegren och ansvarig tjänsteman 

Mikael Calmestig har inkommit med skrivelse daterad den 14 april 2015 rörande 

upplösning av Regionförbundet Örebro län. I skrivelsen anges att verksamheten i 

Region Örebro län slås samman med Örebro läns landsting och bildar Region 

Örebro län från och med den 1 januari 2015. Enligt förbundsordningen skall 

samtliga medlemmar informeras att likvidatorn och revisionen har godkänt 

årsredovisning med verksamhetsberättelse fö r Regionförbundet Örebro län gällande 

verksamhetsåret 20 14. Samtliga Regionförbundet Örebro läns tillgångar, skulder, 

eget kapital och övertagande överförs till Region Örebro län och det egna kapitalet 

öronmärks till regionalt utvecklingsarbete. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föres lår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna informationen. 

Utdragsbestyrkande 



REGION FÖRBUNDET 
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Till 

Medlemmar Regionförbundet 2015-04-14 

Örebro län 

Upplösning av Regionförbundet Örebro län 

Kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting tog under 2014 i 
respektive fullmäktigeförsamlingar beslut om att Regionförbundet Örebro läns 
verksamhet ska avvecklas 2014-12-31. 

Verksamheten slås samman med Örebro läns landsting och bildar Region 
Örebro län. 

Vidare beslutadefullmäktigeförsamlingarna att står det att alla 
Regionförbundet Örebro läns tillgångar, skulder, eget kapital och åtagande 
överförs till Region Örebro län samt att det egna kapitalet ska öronmärkas till 
regionalt utvecklingsarbete. 

Regionförbundets Örebro läns sista verksamhetsdag var 2014-12-31. Enligt 
förbundsordning ska medlemmar informeras att likvidatom och revisionen har 
godkänt årsredovisning med förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014. 

Nu är alla handlingar upprättade i Regionförbundet Örebro läns likvidation och 
delges i detta utskick till alla medlemmar. 

Underlag 
Årsredovisning 2014 

/fu{;// , /,_ 
Mikael Calme~Lc; 
Ansvarig tjänsteman 

Granskning av årsredovisning och bokslut PWC 
Likvidatoms beslut om årsredovisning 2014 
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