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Förbundsordning för Region Blekinge

Region Blekinge är ett kommunalförbund som har tillkommit efter överenskommelse
mellan Landstinget Blekinge, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kommuner. Region Blekinge bildades den 1 januari 2001 och utgör medlemmarnas
organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av
regionalt utvecklingsarbete.
Region Blekinge är fr o m den 1 januari 2003 ett kommunalt samverkansorgan som är
bildat enligt Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen.
§1

Förbundets ändamål

Region Blekinge ska främja Blekinges utveckling för att ta tillvara regionens möjligheter för att öka Blekinges attraktionskraft. Detta gäller inom förbundets uppgifter
som anges i § 2 samt de uppgifter som medlemmarna beslutar om att tillföra
förbundet. Region Blekinge har tre fokusområden:
•
•
•

vara Blekinges regionala politiska företrädare
verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge
samverka inom och utanför Blekinge

Regionstyrelsen är från och med 2012 Regional trafikmyndighet enligt Lag (2010:1065)
om kollektivtrafik.
§2

Förbundets uppgifter

Region Blekinges uppgifter omfattar regionalt utvecklingsarbete, där medlemmarnas
intressen ska tillvaratas enligt förbundets ändamål. Genom sitt arbetssätt ska förbundet
stärka gemenskapen och de demokratiska värdena inom regionen.
Subsidiaritetsprincipen ska gälla.
Medlemmarnas möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska beaktas
liksom en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom
förbundet ger upphov till.
Förbundet har att verkställa uppdraget från staten för att genomföra det regionala
tillväxtarbetet och med utgångspunkt från förordningen SFS 2007:713 ta fram en
regional utvecklingsstrategi för Blekinge. Med det statliga uppdraget följer med
utgångspunkt från förordningen SFS 2003:596 att fatta beslut om regionala
tillväxtmedel.
Förbundets verksamhet omfattar huvudsakligen verksamheter på regional nivå inom
följande politikområden:
•
•
•

Näringslivsutveckling
Innovation och forskning
Utbildning och kompetensförsörjning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sysselsättning och arbetsmarknad
Fysisk- och digital infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och översiktlig
planering
Regionintressen inom miljö, klimat och energiområdena
Internationellt samarbete
Regionalt samarbete
Kultur och fördelning av regionala kulturanslag
Turism
Landsbygdsutveckling
Regional kollektivtrafikmyndighet

Förbundet ska inom sina områden bedriva omvärldsbevakning samt beakta
kunskapsutvecklingen inom dessa.
Förbundet ska inom sina områden följa och beakta utvecklingen inom EU:s
politikområden som är av betydelse för förbundets verksamhet.
Förbundet ska organisera arenor där lokala och regionala aktörer kan mötas i arbetet
med Blekinges utveckling. För att stärka demokratin och medborgardialogen skall
minst en gång per år anordnas en regional utvecklingsdag – Blekingedagen.
Förbundet ska, där uppgiften inte ankommer på annan, utse eller nominera
representanter i regionala organ inom förbundets uppgiftsområde.
Förbundets uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet regleras i särskilt
konsortialavtal, avseende omfattning och finansiering, mellan medlemmarna.
Förbundet kan efter särskilt beslut i högsta beslutande organ svara även för andra
regionala uppgifter som staten, medlemmarna eller annan önskar att tillföra förbundet.
Den som överlämnar uppgiften ska definiera uppdraget.

§3

Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg
kommuner samt Landstinget Blekinge.
Samtliga kommuner och landstinget är också medlemmar i Sveriges Kommuner och
Landsting.
§4

Förbundets namn

Förbundets namn är Region Blekinge.
§5

Förbundets säte

Region Blekinges säte är i Karlskrona.
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§6

Organisation

Förbundet har en förbundsdirektion som högsta beslutande organ. Direktionen ska
benämnas regionstyrelse.
§7

Regionstyrelse

Regionstyrelsen ska bestå av 23 ledamöter och 23 ersättare. Varje medlem ska
representeras av minst två ledamöter och två ersättare. Medlems val av ledamöter och
ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktigeförsamling. Kommunerna väljer 16
ledamöter och 16 ersättare och landstinget väljer 7 ledamöter och 7 ersättare.
Fördelningen av ledamöter och ersättare ska återspegla det sammanlagda valresultatet i
länet.
Medlemmarna representeras i regionstyrelsen enligt följande:
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge
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ledamöter och 3 ersättare
ledamöter och 6 ersättare
ledamöter och 2 ersättare
ledamöter och 3 ersättare
ledamöter och 2 ersättare
ledamöter och 7 ersättare

Mandatperioden utgör fyra år från och med den 1 januari året efter då val till
fullmäktige ägt rum i hela landet.
Regionstyrelsen utser inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande.
För beredning av ärenden väljer regionstyrelsen för mandatperioden inom sig ett
arbetsutskott som ska bestå av minst fem ledamöter och ersättare.
Regionstyrelsen kan inom sig uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd inom förbundet att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller
grupp av ärenden. Delegationen får ej omfatta de fall som omfattas av kommunallagen
6 kap 34 §.
Regionstyrelsen upprättar och fastställer arbetsordning för sin verksamhet.
§8

Övrig politisk organisation

Regionstyrelsen inrättar de beslutsorgan och beredningar samt utser de rapportörer
som behövs för att fullgöra förbundets uppgifter. Uppdrag, sammansättning och
mandattid beslutas av regionstyrelsen i samband med inrättandet.
För beslutsorgan upprättas reglemente.
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§9

Arvoden och ekonomiska förmåner

Regionstyrelsen beslutar om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
En arvodesberedning inrättas. På förslag från denna fastställer regionstyrelsen de
bestämmelser som ska gälla för förbundets ledamöter och ersättare, förbundets
revisorer samt övriga förtroendevalda.
§ 10

Revision

Förbundet ska ha tre förtroendevalda revisorer. Dessa väljs för samma period som
motsvarar regionstyrelsens mandatperiod. Samtliga revisorer utses av
landstingsfullmäktige. Valet ska föregås av samråd med övriga medlemmar.
Revisorerna anlitar enligt 9 kap. 8 § kommunallagen själva sakkunniga till sin granskning
i den omfattning som behövs.
Revisorerna ska för granskning av regionstyrelsens verksamhet avge berättelse till
medlemmarnas fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet. (Kommunallagen)
Om medlem så begär sker medverkan från förbundet vid medlems
fullmäktigesammanträde.
För av regionstyrelsen tillsatta beslutsorgan skall revisorerna avge berättelse till
regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutar om ansvarsfrihet för beslutsorgan.
(Kommunallagen)
§ 11

Offentlighet

Regionstyrelsens sammanträden ska vara offentliga, om inget annat beslutas.
Regionstyrelsen kan besluta att del av sammanträdet ska vara slutet.
Det sammanträde vid vilket regionstyrelsen fastställer budgeten ska alltid vara
offentligt.
§ 12

Anslag

Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på
Region Blekinges anslagstavla. Kungörelse ska samtidigt finnas tillgänglig på förbundets
hemsida www.regionblekinge.se
§ 13

Rätt att väcka ärenden

Ärenden i regionstyrelsen får väckas av;
•
•
•
•

Ledamot och ersättare i regionstyrelsen
Förbundsmedlems fullmäktige och styrelse
Revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamheter
Organ under regionstyrelsen om regionstyrelsen medgett sådan rätt
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§ 14

Närvaro- och yttranderätt

Landstingsstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsernas ordförande har närvaro- och
yttranderätt i regionstyrelsen även om de inte är ledamöter i denna.
Regionstyrelsen avgör därutöver i vilken utsträckning någon som inte är ledamot eller
ersättare i regionstyrelsen har rätt att yttra sig vid sammanträdena.
§ 15

Om skuldsättning m m

Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte ta upp långfristiga lån utan
medlemmarnas medgivande. Förbundet får ta upp kortfristiga lån för att täcka
tillfälliga behov av rörelsekapital.
Förbundet och deras dotterbolag får uppta långfristiga lån till investeringar avseende
kollektivtrafiken. Samordning kan ske med förbundets medlemmar avseende kommande
finansieringslösningar.
§ 16 Grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i kostnaderna för
förbundets verksamhet
Kommunerna och landstinget skall gemensamt täcka de kostnader för Region Blekinge
som inte täcks på annat sätt genom en årligen bestämd avgift som delas lika mellan
kommunerna och landstinget.
Medlemsavgiften beräknas enligt skatteunderlagsprincipen genom framräkning av ett
promilletal av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret två år före
det aktuella budgetåret.
Landstinget ska erlägga lika stort belopp som kommunerna tillsammans.
Härutöver har regionstyrelsen att framlägga förslag till budget för de
verksamhetsprojekt som förbundet önskar bedriva. För finansiering av projekten har
både medlem och i förekommande fall andra intressenter, som vill delta, skyldighet
att utge tilläggsavgift.
§ 17

Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och landstinget

Om uppgifter förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner eller annan
till Region Blekinge måste medlemmarna vara överens om dessa och om hur
ersättningen för övertagandet skall regleras.
§ 18

Ersättning för överförda uppgifter från staten

För de uppgifter som förs över från staten till Region Blekinge sker reglering i särskild
ordning.
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§ 19 Upprättande av budget
Regionstyrelsen ska varje år fastställa en budget inför nästa kalenderår. Budgeten skall
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för
ekonomin under kommande treårsperiod. (Kommunallagen)
Regionstyrelsen skall avlämna delårsrapport över verksamheten till medlemmarna.
Det år då val till riksdagen har ägt rum ska budgeten för året därefter fastställas av
den nyvalda regionstyrelsen före utgången av januari månad.
§ 20

Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder

Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad man tillskjutit i bidrag enligt §§ 16 och 17 till förbundets
verksamhet.
§ 21

Medlemmarnas rätt till insyn och kontroll

Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess
verksamhet och ekonomi.
§ 22

Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då
uppsägningen skedde. Vid utträdet skall regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena bestämmas utifrån vad som anges om tillgångar och skulder i § 20.
§ 23

Likvidation och upplösning av förbundet

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller
flera medlemmar utträder ur förbundet så att förutsättningar för förbundet att
uppfylla sina ändamål inte längre föreligger eller om medlemmarna inte kan enas om
förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 22 är till ända. När förbundet
trätt i likvidation och om annat ej beslutas, skall skulder betalas och egendom avyttras
eller fördelas enligt principerna i § 20. Likvidation verkställs av regionstyrelsen i
egenskap av likvidator.
När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall styrelsen 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 skall
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas
styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de
handlingar som tillhör förbundets arkiv.
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
§ 24

Tvister

Tvister mellan förbundet och medlem avgörs vid allmän domstol.
§ 25

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av regionstyrelsen och skall
beslutas av varje medlems fullmäktige. Medlem kan genom framställning till
regionstyrelsen också påkalla ändring av förbundsordningen.
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Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt.
Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker
Blekinge i Sverige och Europa.
Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges
kommuner och landsting – arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka
i vår region.

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se
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