2011-12-13

FÖRBUNDSORDNING
Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete
mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen
i utvecklingsarbetet och för att kraftsamla kring de regionala utvecklingsfrågorna.
I och med utgången av 2006 ombildas förbundet till ett samverkansorgan enligt lagen om
samverkansorgan i länen (2002:34). I samverkansorganet sammanförs verksamheter som intill
utgången av 2006 har bedrivits av Region Värmland – kommunalförbund enligt
förbundsordning 2000-09-29 samt Länsverksamhet utbildning som Landstinget i Värmland
intill 2006-12-31 varit huvudman för.
Från 2012 -01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)
Region Värmland skall utgöra kommunernas och landstingets gemensamma organ för
regional utveckling och vara huvudmännens gemensamma företrädare i dessa frågor, samt
ansvara för att dessa insatser samordnas.
§ 1. FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL.
Kommunalförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna i
Värmlands län och Landstinget i Värmland för att ta tillvara länets möjligheter och främja
dess utveckling.
§ 2. FÖRBUNDETS UPPGIFTER.
Kommunalförbundets uppgifter är att enligt § 3 lagen om samverkansorgan i länen:
1. Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att
genomföra i samarbete med andra parter.
2. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet.
3. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som
närmare föreskrivs av regeringen.
4. Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid upprättande av
länsplaner för regional infrastruktur.
5. Ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EU/EG:s strukturfonder.
6. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet.
7. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.
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Uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik
(2010:1065) innebär:
1. att besluta om trafikförsörjningsprogram
2. att besluta om allmän trafikplikt
3. att upphandla och sluta avtal inom ramen för allmän trafikplikt
4. att upprätta årlig rapport över den verksamhet som bedrivs inom ramen för
allmän trafikplikt
5. att ansvara för färdtjänst enligt lag 1997:736 och riksfärdtjänst enligt lag
1997:735, i de fall kommuner överlåtit uppgiften till myndigheten
I övrigt skall Region Värmland - kommunalförbund handha för kommunerna och landstinget
gemensamma uppgifter av övergripande och regional karaktär.

§ 3. FÖRBUNDETS MEDLEMMAR.
Medlemmar i förbundet är kommunerna i Värmlands län:
Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn,
Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng samt Landstinget i Värmland.
§ 4. FÖRBUNDETS NAMN.
Förbundets namn är Region Värmland – kommunalförbund.
§ 5. FÖRBUNDETS SÄTE.
Kommunalförbundets säte är i Karlstad.
§ 6. FÖRBUNDETS ORGANISATION
Förbundet är ett kommunalförbund med fullmäktige. Antalet ledamöter i fullmäktige skall
vara 64 och antalet ersättare 64.
Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Fullmäktige kan extrainkallas vid
behov.
Kommunerna väljer 32 ledamöter och lika många ersättare och landstinget väljer 32
ledamöter och lika många ersättare.
Medlems val av ledamot och ersättare skall ske i medlems fullmäktigeförsamling. Den som
skall väljas skall vara ledamot eller ersättare i respektive fullmäktigeförsamling.
Fullmäktige skall besluta i vilken ordning ersättarna skall inkallas.
Det år då allmänna val förrättats i hela landet skall även val förrättas till kommunalförbundet
under december månad av det nyvalda regionfullmäktige.
Fullmäktige äger rätt att uppdra åt regionstyrelsen att besluta i ärenden som det annars, enligt
3 kapitlet § 9 Kommunallagen, ankommer på fullmäktige att besluta om och därigenom vara
ställföreträdare för fullmäktige.
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§ 6. FÖRBUNDETS ORGANISATION (fortsättning)
Beslut i regionfullmäktige fattas med enkel majoritet. Beslut om
trafikförsörjningsprogram, allmän trafikplikt och finansiering av kollektivtrafiken skall
fattas med kvalificerad majoritet med minst ¾ delar av ledamöterna.

§ 7. MEDLEMMARNAS REPRESENTATION VID FULLMÄKTIGE.
Medlemmarna skall representeras vid fullmäktige enligt följande:
Medlem
Landstinget i Värmland
Arvika kommun
Eda kommun
Filipstads kommun
Forshaga kommun
Grums kommun
Hagfors kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Kristinehamns kommun
Munkfors kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Säffle kommun
Torsby kommun
Årjängs kommun
Totalt

Ledamöter
32
3
1
1
1
1
2
2
8
1
3
1
1
2
2
2
1
64

Ersättare
32
3
1
1
1
1
2
2
8
1
3
1
1
2
2
2
1
64

§ 8. REGIONSTYRELSE.
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en regionstyrelse med
13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
Ersättarna får närvara vid regionstyrelsens sammanträden och har rätt att delta i
överläggningen men ej i besluten, såvida de ej är tjänstgörande.
Ersättarna har möjlighet att få sin mening antecknad till protokollet.
Fullmäktige utser en ledamot att vara ordförande och två ledamöter att vara vice ordförande i
regionstyrelsen.
Regionstyrelsen skall utse ett arbetsutskott inom styrelsen. Arbetsutskottet består av fem
ledamöter. Regionstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

3

2011-12-13
Regionstyrelsen kan inrätta en primärkommunal förhandlingsdelegation. Bland ledamöterna
utser styrelsen en ordförande och en vice ordförande. Förhandlingsdelegationens uppgifter är
att företräda primärkommunerna vid förhandlingar med landstinget.
Regionstyrelsen äger därutöver rätt att utse de utskott som behövs för att fullgöra
kommunalförbundets uppgifter. Sammansättning, antal ledamöter och mandattid beslutas av
regionstyrelsen.
Regionstyrelsen skall svara för beredning och verkställighet av fullmäktiges beslut samt i
övrigt arbeta med strategiskt viktiga frågor för länets utveckling.
Fullmäktige skall utse en valberedning bestående av en ordinarie och en ersättare för vart och
ett av de i fullmäktige representerade partierna.
Fullmäktige beslutar för såväl styrelsen som nämnder, beredningar och utskott, i vilken
ordning ersättarna skall inkallas.
Regionstyrelsen äger rätt att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller i en viss
grupp av ärenden.
§ 9. KOLLEKTIVTRAFIKNÄMND
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en kollektivtrafiknämnd
med 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.
Till ledamot eller ersättare kan ej utses ledamot eller ersättare i styrelsen för
Värmlandstrafik AB och/eller Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun.
Ersättarna får närvara vid nämndens sammanträden och har rätt att delta i
överläggningen men ej i besluten, såvida de ej är tjänstgörande.
Ersättarna har möjlighet att få sin mening antecknad till protokollet.
Fullmäktige utser en ledamot att vara ordförande och en ledamot att vara vice
ordförande i nämnden.
§ 10. FULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse
en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden. Dessa kan inte inneha
uppdraget som ordförande eller vice ordförande i regionstyrelsen.
§ 11. REVISION.
Fullmäktige skall för samma mandatperiod som gäller för styrelsen utse fem revisorer eller
det antal som föreskrivs i lag eller författning. De valda revisorerna äger upphandla
auktoriserad revisor att biträda dem i revisionsarbetet.
§ 12. KUNGÖRELSE.
Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på
anslagstavlan hos Region Värmland - kommunalförbund.
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§ 13. RÄTT ATT VÄCKA ÄRENDEN.
Kommunerna och landstinget har genom sina fullmäktige eller sina styrelser rätt att väcka
ärenden vid fullmäktige. Detta tillkommer även ledamot av fullmäktige samt förbundets
styrelse, nämnd och utskott hos kommunalförbundet liksom revisorerna i samband med deras
uppdrag.
§ 14. YTTRANDERÄTT.
Fullmäktiges sammanträden skall vara offentliga.
Landstingsstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens ordförande i medlemskommunerna
som inte är ledamot i fullmäktige, har yttranderätt vid fullmäktige.

§ 15. EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE.
Fullmäktige fastställer de bestämmelser som skall gälla för ekonomiska förmåner till
ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse, arbetsutskott, kollektivtrafiknämnd och
förbundets revisorer samt övriga förtroendevalda.

§ 16. OM SKULDSÄTTNING MM.
Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan
medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga
behov av rörelsekapital.
Kommunalförbundet får inte äga fastigheter.

§ 17. GRUNDERNA FÖR FÖRBUNDSMEDLEMMARNAS DELTAGANDE I
KOSTNADERNA FÖR KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET.
Kommunerna och landstinget skall täcka de kostnader för kommunalförbundet som inte täcks
på annat sätt genom en årligen bestämd avgift.
Medlemsbidraget till Region Värmland skall beräknas enligt följande:
Utgångspunkten är proportionen mellan kommunernas bidrag och landstingets bidrag
för år 2012.
Som ersättning för övertagandet av huvudmannaskapet för landstingets Länsverksamhet för
utbildning överförs den summa som upptagits i budget för 2005 med avdrag för de
rationaliseringar som är gjorda fram till den 31 december 2006. Då detta belopp är fastlagt
kan den slutgiltiga proportionen mellan landstingets och kommunernas finansiering
fastställas.
Kommunerna:
Landstinget:

6,57 %
93,43 %

Fördelningen av bidraget mellan kommunerna sker proportionellt efter storleken på det
beslutade medlemsbidraget från respektive kommun till Sveriges Kommuner och Landsting,
för det aktuella budgetåret.
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Kollektivtrafikmyndigheten och dess verksamhet finansieras i sin helhet av kommunerna och landstinget enligt avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Värmlands län.
Förbundets verksamhet kan även finansieras med taxor och avgifter.
Medel som tillförs från staten med anledning av bildandet av samverkansorgan enligt lagen
om samverkansorgan i länen (2002:34), regleras i särskild ordning utifrån förhandlingar med
staten.
Skulle betydande förändringar ske av de ekonomiska förutsättningarna eller om
arbetsuppgifterna väsentligen förändras, äger fullmäktige, efter medlemmarnas godkännande,
ändra finansieringen av verksamheten.

§ 18. ERSÄTTNING FÖR UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN STATEN.
För uppgifter som överförs från staten till kommunalförbundet skall reglering ske i särskild
ordning. Denna reglering förutsätts ske enligt den s.k. finansieringsprincipen.

§ 19. UPPRÄTTANDE AV BUDGET OCH FLERÅRSPLAN.
Kommunalförbundet skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetperioden. Budgeten fastställs
av fullmäktige före november månads utgång.
Det år då val till riksdagen har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av den nyvalda
fullmäktige före januari månads utgång, året efter det att val förrättats.
Förbundet skall dessutom i anslutning till årsbudgeten upprätta en flerårsplan omfattande de
kommande tre åren.

§ 20. MEDLEMMARNAS ANDEL I TILLGÅNGAR OCH SKULDER.
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad man tillskjutit i bidrag enligt § 17 till förbundets verksamhet.

§ 21. FÖRBUNDETS LIKVIDATION.
Om medlem, av annat skäl än kommunsammanläggning, säger upp sitt medlemskap skall
förbundet träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Likvidationen verkställes av
regionstyrelsen.
Tillgångarna skall, sedan skulderna betalats, skiftas i förhållande till vad man tillskjutit enligt
§ 17. Detsamma gäller eventuellt kvarstående skulder.
Förbundet är upplöst när slutlig förvaltningsberättelse och avslutade redovisningshandlingar
delgetts samtliga förbundsmedlemmar.
När förbundet upplösts övertas förbundets handlingar av Värmlandsarkiv.
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Vid kommunsammanläggning inträder den nya kommunen i de tidigares ställe, dock skall
erforderliga ändringar i förbundsordningen vidtagas och tillställas medlemmarna för
godkännande.

§ 22. TVISTER.
Tvister mellan förbundet och medlem avgörs av allmän domstol.

§ 23. ÄNDRING AV FÖRBUNDSORDNING.
Eventuella ändringar av förbundsordningen skall alltid underställas samtliga medlemmar
för godkännande.
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