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Förbundsordning för Regionförbundet Sörmland, från 1 juli
2009
Regionförbundet Sörmlands medlemmar har under våren 2009 fattat beslut om att ändra
förbundsordningen som en följd av inrättandet av en förbundsdirektion, kallad regionstyrelse.
För regionförbundet gäller bestämmelserna i kommunallagen om inte annat framgår av
denna förbundsordning, inklusive bilagda arbetsordning.

INLEDNING
§1

Förbundets namn

Förbundets namn är Regionförbundet Sörmland.
§2

Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Nyköping.
§3

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner samt Landstinget Sörmland.

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
§4

Förbundets ändamål

Förbundets ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara
på länets möjligheter och att främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas /länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas, liksom
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subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som
verksamheten inom förbundet ger upphov till.
§ 5

Förbundets uppgifter

-

Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling,
samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare
i dessa frågor;

-

särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska
genomsyra verksamheten;

-

verkställa regionala uppdrag från staten;

-

utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets
uppgiftsområde;

-

ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som
medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSFORMER
§6

Organisation

Regionförbundet Sörmland är ett kommunalförbund, bildat 2003, med särskild uppgift
att svara för regionala utvecklingsfrågor enligt lagen om samverkansorgan i länen
(2002:34).
Förbundet har en förbundsdirektion som högsta beslutande organ. Direktionen ska benämnas regionstyrelse.
§7

Regionstyrelsen

Mandattid
Regionstyrelsen väljs på fyra år.
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Ledamöter och ersättare
Regionstyrelsen ska bestå av 33 ledamöter och 33 ersättare.Varje medlem ska representeras av minst 1 ledamot och 1 ersättare.
Kommunerna utser 22 ledamöter och 22 ersättare. Landstinget utser 11 ledamöter och
11 ersättare.
Parti, som är representerat i landstingsfullmäktige, men inte fått kommun- eller landstingsmandat i regionstyrelsen medges en insynsplats. Med insynsplats följer rätt att närvara vid regionstyrelsens sammanträden och delta i överläggningar men inte i beslut.
Medlemmarnas representation i regionstyrelsen
Av de 22 ledamöter och 22 ersättare som kommunerna väljer ska varje kommun ha 1
grundmandat i form av 1 ledamot och 1 ersättare. Resterande mandat fördelas proportionellt mellan kommunerna, varvid fördelningen mellan kommunerna grundas på antalet röstberättigade i respektive kommun vid början av år då val till fullmäktige äger
rum i hela landet. Landstinget väljer 11 ledamöter och 11 ersättare.
Val av ledamot och ersättare ska ske i medlemmarnas fullmäktige. Dessa ska även besluta om inkallelseordning för ersättarna.
Presidium
Regionstyrelsen väljer för mandattiden bland sina ledamöter, ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de som representerar majoriteten och vice ordföranden bland de som representerar oppositionen.
Arbetsutskott
För beredning av ärenden väljer regionstyrelsen för mandattiden inom sig ett arbetsutskott som ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Valberedning
Regionstyrelsen utser en valberedning efter nominering av 1 ledamot och 1 ersättare
från varje medlem. Valberedningen ska inom sig utse en sammankallande.
Beslutsorgan och beredningar
Regionstyrelsen kan inrätta beslutsorgan (nämnder och liknande) samt tillsätta beredningar och arbetsgrupper när den bedömer det lämpligt. Mandattid och arbetsordningar
beslutas av regionstyrelsen i samband med inrättandet.
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Offentlighet

Regionstyrelsens sammanträden ska vara offentliga, om inget annat beslutas. Regionstyrelsen kan besluta om att del av sammanträde ska vara slutet.
Det sammanträde vid vilket regionstyrelsen ska fastställa budgeten ska alltid vara
offentligt.
§9

Kungörelser och tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga meddelanden ska anslås på Regionförbundet Sörmlands anslagstavla. Kungörelser om regionstyrelsens sammanträden ska annonseras.
§ 10

Det första sammanträdet vid ny mandatperiod

Den avgående regionstyrelsen ska utfärda kungörelse till första sammanträde för ny regionstyrelse. Den ledamot som under flest år har innehaft uppdrag i en medlems fullmäktige ska föra ordet vid regionstyrelsens första sammanträde till dess att ordförande
valts.

DE FÖRTROENDEVALDA
§ 11

Rätt att väcka ärenden

Ärenden i regionstyrelsen får väckas av:
 Ledamot i regionstyrelsen samt tjänstgörande ersättare
 Förbundsmedlems fullmäktige och styrelse
 Revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet
 Organ under regionstyrelsen om regionstyrelsen har medgivit sådan rätt
§ 12

Särskilda representanters närvaro- och yttranderätt

Landstingsstyrelsens och kommunstyrelsernas respektive ordförande har närvaro- och
yttranderätt i regionstyrelsen, även om de inte är ledamöter i denna.
Regionstyrelsen avgör därutöver i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i
regionstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden.
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Ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare

Arvoden och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare i regionstyrelse,
revisorerna samt för andra, av regionstyrelsen beslutade uppdrag, ska vara kopplade till
riksdagsarvodena. Arvodeskommittén i Eskilstuna kommun ska bereda beslut i frågan
om ekonomisk ersättning och Eskilstuna kommuns fullmäktige ska fatta beslut i frågan.

EKONOMI OCH STYRNING
§ 14

Budget och ekonomisk styrning

Regionstyrelsen ska varje år fastställa en budget inför nästa kalenderår. Budgeten ska
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för
ekonomin under den kommande treårsperioden. Regionstyrelsen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget.
Regionstyrelsen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna.
Det år då val till riksdagen har ägt rum ska budgeten fastställas av den nyvalda regionstyrelsen före utgången av januari månad.
§ 15

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.
§ 16

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 regionstyrelsen.
Revisorerna ska granska regionstyrelsens verksamhet och avge berättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna ska avge berättelse till
regionstyrelsen för nämnder tillsatta av denna. Regionstyrelsen beslutar om ansvarsfrihet för nämnderna.
De valda revisorerna har rätt att upphandla sakkunnigt biträde för revisionsarbetet.
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EKONOMISKA TRANSAKTIONER
§ 17

Medlemmarnas ansvar för verksamhetens kostnader

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundet som inte täcks på annat sätt, genom
en årligen beräknad avgift. Avgiften bestäms som, ett för alla lika, promilletal av medlemmens avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av kommunens skatteintäkter nästföregående år och generella statsbidrag med förekommande tillägg och avdrag. För landstinget utgörs avgiftsunderlaget av summan av kommunernas underlag.
Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen för kommunerna i landet. Avgiften
ska för landstinget beräknas på 266 % av avgiftsunderlaget och för kommunerna på
100% av avgiftsunderlaget.
§ 18

Ersättning för uppgifter som överförs från andra

Uppgifter som kan komma att överföras från staten till regionförbundet ska regleras i
särskild ordning.
Uppgifter som överförs från landstinget eller en eller flera kommuner till förbundet ska
regleras i särskild ordning.
§ 19

Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit enligt 17 §.

UTTRÄDE, LIKVIDATION M.M.
§ 20

Medlems utträde ur förbundet

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från den
tidpunkt då uppsägningen skriftligen anmäldes till regionstyrelsen. 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 19 §.
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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 sina ändamål inte längre finns. När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i 17 § i denna förbundsordning. Likvidation verkställs av regionstyrelsen i egenskap av likvidator.
När regionstyrelsen 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 regionstyrelsens beslut om vilken av regionförbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör regionförbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna är regionförbundet upplöst.
§ 22

Tvister

Tvist mellan regionförbundet och en förbundsmedlem avgörs vid allmän domstol.
§ 23

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av regionstyrelsen och beslutas av
medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till regionstyrelsen påkalla ändring av förbundsordningen.

______________________________________________________________________
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Arbetsordning för regionstyrelsen
Denna arbetsordning är en bilaga till förbundsordningen.
1

Regionstyrelsens ansvarsområde

Regionstyrelsen är Regionförbundet Sörmlands beslutande församling och verkställande
organ.
Regionstyrelsen har ansvaret för förbundets samlade verksamheter. Regionstyrelsen ska
hos respektive medlem eller andra myndigheter göra de framställningar som regionstyrelsen finner påkallade.
Regionstyrelsen är dessutom arbetsgivare för förbundets personal, arkivansvarig enligt
arkivlagen samt registeransvarig enligt personuppgiftslagen.
2

Presidiet

Presidiet består av ordförande och vice ordförande. Om båda dessa har förhinder tjänstgör som ordförande den ledamot som under flest år innehaft uppdrag i medlemsfullmäktige.
Om ordföranden eller vice ordförande avgår som ledamot eller från sin post i presidiet,
väljer regionstyrelsen så snart det är möjligt en annan ledamot. Valet gäller då för återstoden av mandatperioden.
3

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare och bereder ärenden till regionstyrelsen.
4

Protokolljustering

För varje sammanträde väljer regionstyrelsen två ledamöter för att tillsammans med
ordföranden justera protokollet. Ordföranden bestämmer formerna för protokolljustering.
Protokollet justeras genom namnteckning i avslutningsparagrafen samt signum på varje
sida i protokollet utom bilagor.
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Regionstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan beslut om omedelbar justering.
5

Sekreterare

På förslag av ordföranden utser regionstyrelsen sekreterare för mandatperioden. Om
sekreteraren är förhindrad att närvara vid sammanträde eller del av detta, utser regionstyrelsen annan tillfällig sekreterare.
6

Kungörelser, tillkännagivanden och annonsering

Sammanträden med regionstyrelsen ska kungöras genom anslag på regionförbundets
anslagstavla samt på varje medlems anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.
Kungörelsen ska samtidigt finnas tillgänglig på förbundets hemsida,
www.region.sormland.se.
Övriga tillkännagivanden samt meddelanden om protokollsjustering ska anslås på regionförbundets anslagstavla.
Vid första sammanträdet i mandatperioden ska regionstyrelsen besluta om i vilka tidningar
som regionstyrelsens offentliga sammanträden ska annonseras. Beslutet ska avse hela mandatperioden.
7

Tid och plats för regionstyrelsens sammanträden

Sammanträdesplan
Regionstyrelsen sammanträder minst 6 gånger per år. Regionstyrelsen ska inför varje år
upprätta en plan över sina sammanträden för det kommande året. Planen ska innehålla
tid och plats för sammanträdena.
Det år då val till regionstyrelsen har ägt rum ska den avgående regionstyrelsen bestämma sammanträdestid för den nyvalda regionstyrelsens första sammanträde. Den nyvalda
regionstyrelsen ska på sitt första sammanträde upprätta en plan över sina sammanträden
för innevarande år.
Extra sammanträde
Extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av regionstyrelsens ledamöter begär det. Begäran ska vara skriftlig, ställd till regionstyrelsens ordförande eller vid dennes förhinder vice ordföranden samt innehålla uppgift om anledningen.

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon 0155-778 90
e-post info@region.sormland.se
www.region.sormland.se

10

2009-07-01

RF § 5/09, Styrelsen § 5/09
Medlemmarnas beslut våren 09

Inställt sammanträde
Vid särskilda skäl får regionstyrelsens ordförande, efter samråd med vice ordföranden,
ställa in eller ändra tidpunkt för ett sammanträde. Om ordföranden beslutar att ställa in
ett sammanträde eller ändra tidpunkt för detta ska ordföranden snarast underrätta ledamöterna och ersättarna samt regionförbundets medlemmar.
8

Kallelse till sammanträde

Kallelse till regionstyrelsens sammanträde ska, senast 1 vecka före sammanträdet, på
lämpligt sätt levereras till varje ledamot, ersättare, eventuella adjungerade ledamöter
samt revisorerna och samtliga medlemmar.
Kallelsen ska vara skriftlig och levereras med föredragningslista och handlingar. Kallelsen kan vara elektronisk om adressaten godtar detta.
Massmedia i länet ska på lämpligt sätt få tillgång till regionstyrelsens sammanträdeshandlingar.
Ordföranden ansvarar för att kallelseförfarandet hanteras på föreskrivet sätt.
9

Förhinder

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i regionstyrelsens och arbetsutskottets sammanträde ska snarast anmäla detta till regionförbundets kansli som kallar ersättare enligt gällande ordning.
10

Regler vid sammanträdet

Anteckning om närvaro
I början av sammanträdet ska ledamöternas och ersättarnas närvaro antecknas på lämpligt sätt.
Yttranderätt
Person som medgetts rätt att närvara enligt 12 § förbundsordningen har rätt att yttra sig
och delta i överläggningar i den omfattning regionstyrelsen beslutar.
Regionförbundets ledande tjänsteman får delta i överläggningen av alla ärenden.
Sekreteraren får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträdet och
lämna upplysningar av teknisk eller formell art i anslutning sammanträdeshandlingarna.
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Regionstyrelsens och arbetsutskottets ersättare

Närvarorätt
Ersättare har rätt att närvara vid regionstyrelsens och arbetsutskottets möten. Ersättare
som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Förhinder
Om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ordinarie ledamot som anmält förhinder infinner sig under pågående sammanträde,
inträder denne när ordföranden finner det praktiskt lämpligt.
Inkallelseordning
Om ordinarie ledamot har förhinder inkallar regionförbundets kansli ersättare, i första
hand enligt den inkallelseordning som antagits av den uteblivne ledamotens medlemsfullmäktige (§ 7 i förbundsordningen), i andra hand från samma parti och i sista hand
inkallas annan tillgänglig ledamot.
12

Former för beredning av ärenden

Ordföranden beslutar om formerna för beredning av ärenden till regionstyrelsen samt
föredragning av dessa.
13

Expediering med mera

Expediering
Sekreteraren ska se till att utdrag ur regionstyrelsens protokoll sänds till dem som är
berörda av besluten. Fullständiga protokoll ska sändas till förbundets revisorer och till
medlemmarna.
Undertecknande
Utgående skrivelser och andra handlingar från regionstyrelsen undertecknas av ordföranden med kontrasignation av förbundsdirektören. Regionstyrelsen får besluta om att
undertecknande i vissa fall kan ske på annat sätt.
Delgivning
Delgivning till regionstyrelsen sker med ordföranden eller den som i övrigt enligt
särskilt beslut är behörig att motta delgivningen.
_____________________________________________________________________
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