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Förbundsordning för Region Dalarna

§ 1 Förbundets ändamål
Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och
landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets möjligheter och främja dess
utveckling.
Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär.

§ 2 Förbundets uppgifter
Reviderad 2011-03-10

Kommunalförbundets uppgifter är att:
1. utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att genomföra i
samarbete med andra parter,
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,
3. utarbeta tillväxtprogram,
4. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling,
5. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid
upprättande av länsplaner för regional infrastruktur,
6. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende
mål 1 och mål 2,
7. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
8. vara regionalkollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län,
9. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.
Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden:
10. ansvara för den regionala turistverksamheten,
11. handlägga frågor rörande Europasamarbetet,
12. samordna och utveckla ägarrollen för länets kollektivtrafik,
13. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som
medlemmarna väljer att tillföra förbundet,
14. utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i
primärkommunala frågor av gemensamt intresse.
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§ 3 Förbundets medlemmar
Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län:
Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa,
Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, samt
Landstinget i Dalarnas län.

§ 4 Förbundets namn
Förbundets namn är Region Dalarna.

§ 5 Förbundets säte
Förbundets säte är i Falun.

§ 6 Organisation
Reviderad 2006-02-08

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inrätta nämnder.

§ 7 Förbundsdirektionen
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08

Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 27 ersättare.
Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.
Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare.
Utöver de ovan angivna 25 ledamöterna och ersättarna från kommunerna och
landstinget ska medlemmarna komma överens om vilken/vilka medlemmar som ska
utse ytterligare två ledamöter och ersättare, med hänsyn till varifrån ordförande och
1:e vice ordförande hämtas. Denna överenskommelse bekräftas av medlemmarna vid
direktionens konstituerande möte vid mandatperiodens början eller när behov av
fyllnadsval för ordföranden eller 1:e vice ordföranden föreligger.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två
vice ordförande. Ordföranden tjänstgör på 100 %, 1:e vice ordförande på 50 % och
2:e vice ordförande på 25 %. Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott.
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Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten.
Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har
bestämt vid valet.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 3 kap 23 och 24 §§ och 4 kap 23 a § första stycket
kommunallagen tillämpas.

§ 8 Revision
Reviderad 2007-04-20

Förbundet skall ha minst tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser revisorerna och
deras ersättare. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna
och ersättarna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsdirektionen.

§ 9 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av
• ledamot i direktionen,
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen respektive landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen samt
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

§ 10 Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga
tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

§ 12 Kostnadstäckning
Reviderad 2011-03-10

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt
erläggas genom bidrag av förbundsmedlemmarna.
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Huvudprincipen är att kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så
att kommunerna svarar för tillsammans 60 procent och landstinget för 40 procent av
det totala bidraget.
Kostnaderna kan fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar
för tillsammans 60 till 75 procent och landstinget för 25 till 40 procent av det totala
bidraget. Den exakta fördelningen inom den angivna ramen ska årlige fastslås i
Region Dalarnas budgetbeslut, baserat på de överenskommelser om verksamheten
som medlemmarna har träffat.
Kommunernas bidrag skall bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive
medlems bidragsunderlag. Detta underlag utgörs av summan av respektive medlems
skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för
kommuner och landsting. Samma fördelning skall ske för borgen som medlemmarna
ingår för kommunalförbundet.
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 Mkr. Förbundet får
inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska särskilt avtal träffas mellan
medlemmarna.

§ 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och
landstinget
För de uppgifter som förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner till
kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning.

§ 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten
För de uppgifter som förs över från staten till kommunalförbundet skall reglering ske
i särskild ordning.

§ 15 Andel i tillgångar och skulder
Reviderad 2007-11-21

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt huvudprincipen i 12 §.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle
sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
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§ 16 Budget och ekonomisk styrning
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som
förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september.
Direktionen skall fastställa budgeten senast den 15 november. Budgetförslaget skall
vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen.
När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som
medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12 §.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar
skall samråd ske med förbundsmedlemmarna.
Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.

§ 17 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen
samt till revisorerna och revisorsersättarna skall bestämmas enligt de ersättningsregler
som gäller för förtroendevalda i landstinget.

§ 18 Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att
utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad
då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen
utträder ur förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs
med anledning av utträdet.

§ 19 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
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Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 15
§ angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

§ 20 Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå
en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om
skiljeförfarande.

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen
Reviderad 2007-04-20

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen.
Ändringar i förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige
har godkänt dessa.
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