Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet
§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
§ 2 Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Nyköping.
§ 3 Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker samt Landstinget Sörmland.
§ 4 Förbundets ändamål
Förbundets syfte är att fungera som regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Förbundet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och
kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser
invånarnas behov av kollektivtrafik.
§ 5 Förbundets uppgifter
Förbundet är regional kollektivtrafikmyndighet för Södermanlands län och svarar inom länet
för de uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Det ankommer på förbundet att bland annat:
-

Upprätta ett trafikförsörjningsprogram för länet. I programmet ska mål för den
regionala kollektivtrafiken fastställas.
Fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet eller efter särskild överenskommelse med
annan myndighet.
Ansvara för att trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten genomförs.

Förbundet kan överlämna befogenheter till annan i den ordning som föreskrivs i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik.
Förbundet har möjlighet att äga bolag.
Efter särskild överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får den regionala
kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana
transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana
transporttjänster.
§ 6 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.

§ 7 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val
till fullmäktige har ägt rum i hela landet.
I samband med förbundets bildande ska den första mandatperioden utgöras av tiden från och
med den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 december 2014.
Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Respektive medlemskommun utser en
(1) ledamot och en (1) ersättare. Landstinget utser fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast
den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige.
Landstingsfullmäktige ska även besluta om inkallelseordning för de ersättare som valts av
landstinget.
Bland de ledamöter som landstinget valt ska landstinget utse en av dem att vara ordförande i
direktionen. En vice ordförande utses av direktionen bland ledamöterna från
medlemskommunerna.
Direktionen kan besluta om att inrätta ett arbetsutskott. Om direktionen beslutar att inrätta ett
arbetsutskott ska det bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, varav minst en (1)
ledamot från landstinget och en (1) ledamot från kommunerna. Mandattiden för eventuellt
arbetsutskott ska vara densamma som för direktionen.
§ 8 Offentlighet
Direktionens sammanträden ska vara offentliga. Direktionen kan dock besluta om att helt eller
del av sammanträde ska vara slutet.
Det sammanträde vid vilket direktionen ska fastställa budgeten ska alltid vara offentligt.
§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga meddelanden ska
anslås på landstingets anslagstavla, vilken också ska vara officiell anslagstavla för förbundet.
Kungörelser om direktionens sammanträden ska annonseras i enlighet med direktionens
anvisningar.
§ 10 Det första sammanträdet vid ny mandatperiod
Den avgående direktionen ska utfärda kungörelse till första sammanträde för ny direktion.
§ 11 Rätt att väcka ärenden
Ärenden i direktionen får väckas av:
• Ledamot i direktionen
• Förbundsmedlems fullmäktige och styrelse
• Revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet

§ 12 Särskilda majoritetskrav
Direktionens beslut fattas med enkel majoritet.
I följande ärenden ska dock minst tolv (12) av ledamöterna vara överens om beslutet för att
det ska gälla:
• Beslut om trafikförsörjningsprogram
• Beslut om budget
• Beslut om förvärv, bildande eller avyttring av bolag
§ 13 Särskilda representanters närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt
att närvara och yttra sig vid sammanträden.
§ 14 Ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare
Arvoden och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare i direktionen,
revisorerna samt andra, som utfört av direktionen beslutade uppdrag, ska utgå från
bestämmelserna om riksdagsarvoden. Arvodeskommittén i Eskilstuna kommun ska bereda
beslut i frågan om förslag till arvodesreglemente och annan ekonomisk ersättning för
förbundet. Förslaget ska underställas direktionen för beslut.
§ 15 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna
beslutat om. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Direktionen ska samråda
med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska
fastställa budgeten senast den 15 maj. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten
enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § KL. När budgeten fastställs bestämmer direktionen
storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 18 §.
Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna minst en gång
per år.
Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten fastställas av den nyvalda
direktionen före utgången av januari månad året därpå.
§ 16 Skuldsättning m.m.
Förbundet får inte ingå borgensförbindelse utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får
inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande men däremot kortfristiga
lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital.
§ 17 Revision
Förbundet ska ha tre revisorer, vilka utses av landstingsfullmäktige. Valet ska föregås av
samråd med övriga medlemmar. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna
och ersättarna i direktionen.
Revisorerna ska granska förbundets verksamhet och avge berättelse till medlemmarnas
fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet.
De valda revisorerna har rätt att upphandla sakkunnigt biträde för revisionsarbetet.

§ 18 Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader
Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader regleras i enlighet med bilaga.
§ 19 Uppgifter som överförs från medlem
Uppgifter som överförs från landstinget eller en eller flera kommuner till förbundet ska
regleras i särskild ordning.
§ 20 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder enligt följande
fördelning. Landstingets andel är hälften av förbundets tillgångar och skulder. Kommunernas
andel är hälften av förbundets tillgångar och skulder fördelat efter respektive kommuns
invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte.
§ 21 Medlems utträde ur förbundet
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två år räknat från den
tidpunkt då uppsägningen skriftligen anmäldes till direktionen plus den ytterligare tid som
kvarstår fram till nästföljande årsskifte. Vid utträdet har utträdande medlem rätt till sin andel i
förbundets tillgångar eller skyldighet att svara för sin andel av förbundets skulder enligt med
vad som framgår av 20 §.
§ 22 Förbundets likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta eller om en eller flera
av medlemmarna utträder ur förbundet så att förutsättningarna för förbundet att uppfylla sitt
ändamål inte längre finns.
När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och tillgångar avyttras eller fördelas
enligt principerna i 20 § i denna förbundsordning. Likvidation verkställs av direktionen i
egenskap av likvidator.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en 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
ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas
direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som tillhör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna
är förbundet upplöst.
En medlem i förbundet som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmar i förbundet inom ett år
från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd,
skall likvidationen fortsätta.

§ 23 Tvister
Tvist mellan förbundet och en förbundsmedlem avgörs vid allmän domstol.
§ 24 Ändringar i förbundsordningen
Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av direktionen och beslutas av
medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till direktionen påkalla ändring
av förbundsordningen.
§ 25 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder ikraft den 1 januari 2012, då fullmäktige i samtliga
medlemskommuner och landstinget godkänt densamma.

