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Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Mälardalsrådet har bjudit in Mälardalsrådets medlemmar och partiernas
länsförbund att komma med synpunkter på Översynskommitténs förslag
och förslag till reviderade stadgar.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som remissyttrande till Mälardalsrådet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering
Det är angeläget att Stockholms läns landsting hittar samarbeten med
andra aktörer för att underlätta vardagen för befolkningen såväl Stockholms län som dess grannområden. I detta arbete är Mälardalsrådet en viktig plattform. Det är också viktigt att samarbetet inte stannar vid Mälardalen, utan att alla relevanta samarbetspartners i det omkringliggande området inkluderas i arbetet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 januari 2012
Mälardalsrådets missiv den 15 december 2011
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Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade
stadgar
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har inbjudits att komma med synpunkter på en
genomförd översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 januari 2012
Remisshandling Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som remissyttrande till Mälardalsrådet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Bakgrund
Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och landsting i
Stockholm-Mälarregionen. Rådet har 56 kommuner och fem landsting som
medlemmar samtfyraassocierade medlemmar.
Mälardalsrådets rådsmöte beslutade 2010 att en fördjupad översyn av
Mälardalsrådets stadgar med avseende på uppdrag, medlemskap, politisk
representation och framtida arbetsformer skulle genomföras. En
parlamentarisk sammansatt kommitté kallad Översynskommittén har
genomfört denna översyn. Kommitténs förslag samt förslag till reviderade
stadgar har nu skickats på remiss till medlemmar och partiernas
länsorganisationer. Efter behandling i Mälardalsrådets styrelse kommer
förslag till beslut om organisation och reviderade stadgar att föreläggas
rådsmötet 2012.
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Översynskommittén föreslår att Mälardalsrådets stadgar revideras när det
gäller Mälardalsrådets uppdrag och föreslår att ändamålsparagrafen
utformas enligt följande. Mälardalsrådets uppgift är att tillhandahålla
fora för samverkan i gemensamma strategiska frågor, skapa
förutsättningar för samfällt agerande och företräda
Mälardalsregionen
nationellt och internationellt. Kommittén föreslår även att Mälardalsrådet
ska vara en organisation för information, diskussion och opinionsbildning i
storregionala utvecklingsfrågor.
Översynskommittén föreslår vidare vissa ändringar i stadgarna gällande
bl.a. medlemskap, medlemsavgift, utjämningsmandat, rådsmötets roll samt
föreslår att rådsmötet enligt stadgarna ska fastställa finansiella mål för
Mälardalsrådets verksamhet.
Överväganden
I remisshandlingen konstateras att givet organisationens uppdrag kan
Mälardalsrådet arbeta med olika strategiskt viktiga utvecklingsfrågor som
har en storregional dimension. Förvaltningen anser att det är viktigt att
Mälardalsrådet kan stödja medlemmarna genom att belysa storregionala
förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stödja medlemmarnas
samverkan inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen.
Förvaltningen anser även att Mälardalsrådets organisation och inriktning
bör underlätta en utökad samverkan med Östergötland och Gävleborg. I
arbetet med RUFS 2010 har de regionala planeringsorganen i
Mälardalslänen och Östergötland aktivt medverkat i framtagandet av en
storregional målbild för östra Mellansverige. Efter antagandet har dessa
länsaktörer framfört vikten av en fortsatt gemensam process.
Mälardalsrådet deltar även i denna. I Östergötland sker en utveckling av
städerna Norrköping-Linköping som är det tydligaste exemplet på att inom
östra Mellansverige sträva efter storstadskvaliteter utanför Stockholms län.
Ur Stockholmsregionens synvinkel är Norrköping-Linköping av stort
intresse för möjligheter till fortsatt regionförstoring, som kan bidra till
regionens internationella konkurrenskraft genom en större
hemmamarknad. Även Gävleborg är av intresse ur ett
regionförstoringsperspektiv.
Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter på översynen av Mälardalsrådet
eller förslaget till reviderade stadgar.
Synpunkter har inhämtats från SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser att beakta.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anne Rungguist
Chefsjurist
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Remisshandling
Översyn och reviderade stadgar
Mälardalsrådet
Remissperiod 15 december 2011 -15 mars 2012

Översyn av Mälardalsrådet
Bakgrund
Enligt Rådsmötets beslut från 2010 ska "... en fördjupad översyn av Mälardalsrådets stadgar med
avseende på uppdrag, medlemskap, politisk representation och framtida arbetsformer för rådet."
genomföras. Enligt presidiets beslut i augusti 2010 kompletterades uppdraget med att"... finna ett
ändamålsenligt sätt att hantera storregionala frågor i Stockholm- Mälarregionen, en ändamålsenlig
organisation för Mälardalsrådet och att se över Mälardalsrådets stadgar. "

Varför översyn av Mälardalsrådet

nu?

Det finns flera orsaker. Dels rent formella, en associerad medlem, Norrköpings kommun, har
inkommit med ansökan om att bli fullvärdig medlem. Det skulle i så fall kräva stadgeändring. Dels
trender som kan påverka behoven av storregionalt samarbete. Stockholm-Mälarregionens trender är
kända:
•
Befolkningen växer och åldras
•

Regionen vidgas och banden förstärks genom att fler arbetspendlar inomregionalt

•

Medborgar- och kundkraven ökar på bättre tillgänglighet, utbildning och välfärdstjänster

Översynen gör det möjligt att inventera medlemmarnas förväntningar och behov av Mälardalsrådet,
utforma en för organisationen tydlig storregional roll och säkerställa att organisationen har en
medlemsförankrad verksamhetsidé.

Kort historik om

Mälardalsrådet

Några händelser som präglat samarbetet i Mälardalsrådet:
•

1992 Mälardalsrådet bildas med 8 medlemmar.

•

1993 Mälardalsrådet ombildas med ca 30 medlemmar från fyra län.

•

1998 Östersjöpaletten startar (1998-2004). Två arbetsgrupper genomför organisationsöversyn.

•

2000 "Hemläxan" - en översyn av Mälardalsrådets inriktning.

•

2003 Örebro län tillkommer som medlem.

•

2004 Översyn av Mälardalsrådets arbetsformer.

•

2005 En bättre sits-processen tar fart, första benchmarkingresan genomförs.

•

2006 Norrköping, Linköping och Gävle associerade medlemmar.

•

2007 Karlstad associerad medlem.

•

2009 "Mälardalen allt inom en timme" antas.

•

2010 Beslut om översyn av Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen,
dvs Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län och Örebro län. Av totalt 65
kommuner och 5 landsting, har Mälardalsrådet 56 kommuner och 5 landsting som medlemmar,
dessutom 4 associerade medlemmar: Gävle, Linköping, Norrköping och Karlstad. Sammansättningen
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rådet och styrelsen avspeglar valresultatet i det senaste kommunalvalet. 2011 valdes nya ledamöter i
Mälardalsrådet för perioden 2011-2015.
Mälardalsrådet finansieras med medlemsavgifter. Mälardalsrådets kansli har 6 heltidsanställda och
en budget på ca 11 miljoner kronor.
Fokusområden i verksamhetsplanen 2011 är:
- En bättre sits (infrastruktur

och

- Stjärnbildning (kunskaps- och

kommunikationer)
kompetensförsörjning)

- Benchmarking Regions (att jämföra och lära

internationellt)

- Mälardalen - allt inom en timme
- Storregionala mötesplatser och relationer
- Översyn av Mälardalsrådet

och det storregionala

samarbetet

- Kommunikation och media

Vad har tidigare översyner kommit fram
•

till?

1998 Arbetsgrupp för strategi- och projektutveckling och arbetsgrupp för konstitutionsoch organisationsfrågor
Mälardalsrådet bör arbeta mer projektinriktat, stadgarna ändras så att Mälardalsrådet
utöver utskott kan ha projekt- och arbetsgrupper.
Resultat: Mer projektinriktat arbetssätt med framförallt Östersjöpaletten och En bättre sits.

•

2000 Hemläxan
Regional handlingsplan förstärkt integration och tillväxt inom ekonomi, arbetsmarknad,
bostadsmarknad, infrastruktur och utbildning i Stockholm-Mälarregionen.
Resultat: Bred agenda, många prioriterade områden. Sannolikt bidragit till storregional
samsyn. Oklart genomförande utöver infrastruktur.

•

2004-2005 Översyn av Mälardalsrådets arbetsformer
Behåll nuvarande organisationsstruktur. Instruktion till utskotten. Regelbundna möten
mellan presidie- och utskottsordförande. Tillsätt parlamentarisk beredningsgrupp för att se
över styrelseformerna för Stockholm-Mälarregionen samt se över associering.
Resultat: Parlamentarisk grupp tillsatt 2007-2008. Associering klar 2006. Generell instruktion
till utskotten utformad. Fortsatt svag koppling mellan presidium/styrelse och utskott.

Översynskommitténs uppdrag
I september 2010 beslutade Mälardalsrådets styrelse att utse en översynskommitté med uppgiften
att göra en fördjupad översyn av Mälardalsrådets stadgar med avseende på uppdrag, medlemskap,
politisk representation och framtida arbetsformer. Med representation från samtliga län i
Mälardalen och de olika politiska partierna, har kommittén under ledning av Christer G.
Wennerholm, under 2011 diskuterat behov av förändringar. Förteckning över vilka ledamöter som
deltagit i kommitténs arbete följer sist i detta dokument.
De slutsatser som kommittén kommit fram till presenteras här under följande rubriker:
•

Mälardalsrådet uppdrag
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•

Mälardalsrådets roll för att hantera storregionala frågor

•

Medlemskap

•

Politisk representation

•

Framtida arbetsformer

Förslag till reviderade stadgar som följer av översynskommitténs rekommendationer bifogas (bilaga).

Översynskommitténs förslag
a) Mälardalsrådets

uppdrag

Mälardalsrådets uppdrag är det som uttrycks i stadgarna som ändamålsparagraf. Formuleringen i
stadgarna ska innehålla riktning (VAD) för samarbetet och form (HUR) för samarbetet.

Översynskommittén föreslår att ändamålsparagrafen
Mälardalsrådets

uttrycks enligt

följande:

uppgift är att tillhandahålla fora för samverkan I gemensamma

strategiska frågor, skapa förutsättningar
Mälardalsregionen

för samfällt agerande och företräda

nationellt och internationellt

(stadgeändring §3)

På engelska heter Mälardalsrådet: The Council for the Stockholm-Mälar region. I internationella
sammanhang kräver det att man förklarar vad detta står för, vilket ofta sker med tillägget "it includes
five counties in the greater Stockholm region

För en mer intuitiv förståelse av vad som avses med

regionens omfattning, finns det anledning att ändra namnet.
Översynskommittén

föreslår:

Att organisationens namn på engelska ska vara Council for the Greater Stockholm
Region, (stadgeändring § 1)

b) Mälardalsrådets

roll för att hantera storregionala

frågor

Givet organisationens uppdrag enligt ovan, kan Mälardalsrådet arbeta med olika strategiskt viktiga
utvecklingsfrågor som haren storregional dimension. Exempel på detta är tillgänglighet och resande,
kollektivtrafik, forskning och utbildning. Inriktning och tematiska fokus skiftar över tid. Sedan
Mälardalsrådet bildades 1992 har andra storregionala aktörer med tematiska inriktningar etablerats,
såsom Stockholm Business Alliance och Mälab.
Mälardalsrådet ska vara en arena för information, diskussion och opinionsbildning. Organisationens
fokus ligger alltså i ett skede när det handlar om att visa på färdriktning, visioner och målbilder, samt
att driva gemensamma storregionala utvecklingsfrågor. Utmaningen är att finna de frågor som är
viktiga och som är avgörande för människors vardag i olika delar av regionen. Andra organisationer,
såsom Mälab och Stockholm Business Alliance, kännetecknas av strategier, handlingsplaner,
verkställighet och genomförande.
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Översynskommitténs

föreslår:

Att Mälardalsrådet ska vara en organisation för information,
opinionsbildning i storregionala

diskussion och

utvecklingsfrågor.

Därför är storregionala frågor strategiskt viktiga!
All forskning tyder på att täta regioner och storstäder generar tillväxt. Det som förklarar denna
utveckling kan sammanfattas med förekomster av positiva spiraler; storlek, skalfördelar och
mångfald tenderar att öka i växelverkan vilket medför att ökad produktivitet och befolkning i
storstadsregioner delvis blir självgenererande. Regionförstoring är en genväg till att uppnå
ännu bättre storleksfördelar. Matchningen av kompetens, idéer och konsumtion ökar när det
blir enklare för varor, tjänster, kapital öch inte minst människor att röra sig inom en region,
både fysiskt och socialt.

c)

Medlemskap

Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i StockholmMälarregionen, dvs Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län och Örebro län.
Inträde och uteslutning ska hanteras på samma sätt. Om någon medlem inte fullgör sina förpliktelser
enligt stadgarna, ska det hanteras av styrelsen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Översynskommitténs föreslår:
Att nuvarande medlemskrets ska bestå.
Att uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser

enligt stadgar, bereds och

beslutas av styrelsen, (stadgeändring § 4)

Associerat medlemskap
Rådsmötet 2006 öppnade för associering av grannkommuner och grannregioner: "Kommuner,
landsting samt kommunala samverkansorgan eller andra regionbildningar som befinner sig utanför
de fem länen men som vill främja Stockholm-Mälarregionens hållbara tillväxt, internationella
konkurrenskraft och attraktivitet och betraktar regionen som en del av sin egen utveckling och
framtid är berättigade till samarbetsassociering."
Samarbetsassociering innebär närvaro- och yttranderätt vid rådsmöte, möjlighet att delta i utskott
och projektgrupper, vid konferens, mötesverksamhet och studieresor samt ta del av
informationsmaterial och nyhetsbrev. Medlemsavgiften har samma konstruktion som avgiften för
ordinarie medlemmar, men uppgår till 25% av denna. För utträde gäller samma principer som för
medlemmar.
Associerade medlemmar är Gävle (2006), Linköping (2006), Norrköping (2006) och Karlstad (2007).
Under mandatperioden 2007-2010 har Linköping och Gävle deltagit i utskottsarbetet. De associerade
medlemmarna utom Karlstad, har under den gångna mandatperioden deltagit vid flera av
Mälartingen.
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Enligt rådsmötets beslut 2006 är det styrelsen som beslutar om samarbetsassociering. Styrelsen har
rätt att "i varje enskild ansökan om associering besluta om nödvändiga förtydliganden avseende
former, antal och avgift utifrån ovan samt ansökarens förutsättningar. Erfarenheterna av
samarbetsassocieringen kan föranleda en framtida stadgeändring."
Regionförstoringen innebär att de funktionella samarbetsområdena ser olika ut inom olika
verksamhetsområden. I infrastrukturplaneringen är det t ex av vikt att också kunna se bortom
Stockholm-Mälarregionens administrativa gränser i planeringen av stråk för långväga transporter och
gods. Detta är skäl till att Mäladalsrådet också fortsatt bör ha ett öppet förhållningssätt till sina
grannar.
Översynskommittén

föreslår:

Att Rådsmötesbeslutet 2006 om associering till Mälardalsrådet fortsatt har giltighet,
att villkor och beslut om associerat medlemskap också fortsättningsvis

bör hanteras av

Mälardalsrådets styrelse samt att detta regleras i stadgarna, (stadgeförändring

§ 4)

Medlemsavgift
Medlemsavgiften består av två delar: dels en grundavgift (fast avgift), dels en rörlig avgift.
Grundavgiften är 50 000: -/år för medlemmar med fler än 10 000 innevånare, medlemmar med färre
än 10 000 innevånare betalar 25 000: -/år. Uppsala kommun, Eskilstuna kommun, Västerås stad,
Örebro kommun samt Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och
Örebro läns landsting betalar vardera 225 000:-/år. Stockholms stad och Stockholms läns landsting
betalar 375 000:-/år. Dessutom betalar medlemmarna en rörlig avgift. Den rörliga avgiften är 0,85: /invånare. Invånarantalet baseras på SCB:s befolkningsstatistik.
För att förhindra att medlemsavgiften utgör ett hinder för att vara medlem föreslår kommittén att
den fasta medlemsavgiften för mindre medlemmar reduceras.
Översynskommittén

föreslår:

Att gränsen för halverad medlemsavgift, som idag ligger på nivån färre än 10 000
invånare, justeras till nivån färre än 20 000 invånare. Detta berör ca 15 kommuner,
(stadgeförändring

d) Politisk

§27)

representation

Presidium, styrelse, utskott och arbetsgrupper
Översynskommittén finner inte skäl som skulle stödja förändringar i den politiska representationen i
presidium och styrelse. Däremot bör styrelsen ges möjlighet att göra fyllnadsval till presidiet. När det
gäller utskott och arbetsgrupper har kommittén kommit fram till att det finns behov av att se över
arbetsformerna. Se kommitténs rekommendation under punkten (e). Dessutom finns det behov av
att kunna utse arbetsgrupper eller motsvarande på kortare tid än hela mandatperioden.
Översynskommittén

föreslår:

Att nuvarande politiska representation kvarstår för presidium och styrelse och
utskotten.
Att styrelsen får göra kompletterande val av ordförande och vice ordförande i
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presidiet (stadgeändring

§13)

Att styrelsen fastställer mandatperiod för arbets- och projektgrupper,

(stadgeändring §

15)
Rådsmöte
Enligt nuvarande stadgar utövar medlemmarna sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av
medlemmarnas fullmäktige. Stockholms stad och Stockholms läns landsting utser vardera nio
ledamöter. Eskilstuna kommun, Uppsala kommun, Västerås stad och Örebro kommun utser vardera
tre ledamöter. Övriga kommuner utser vardera två ledamöter. Landstinget Sörmland, Landstinget i
Uppsala län, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting utser vardera tre ledamöter.
Härutöver ska ett antal som motsvarar 30 procent av de fasta mandaten tillkomma som
utjämningsmandat, enligt nuvarande stadgar. Antalet utjämningsmandat avrundas till närmast lägre
heltal. Dessa utses efter nominering av partiorganisationerna. Utjämningsmandaten skall enligt
nuvarande stadgar fördelas inom länen på så sätt att den partimässiga fördelningen av samtliga
ledamöter från länet så långt möjligt motsvarar valresultatet vid senaste kommunalval i länets
medlemskommuner sammantaget. För en mer rättvis fördelning, föreslår Översynskommittén att
utjämningsmandaten ska fördelas över hela Mälardalsområdet, samt att utjämningsmandatens andel
av de fasta höjs.
Översynskommittén

föreslår:

Att utjämningsmandaten

fördelas över hela Mälardalsområdet,

för att uppnå en mer

rättvisande mandatfördelning

mellan partierna.

Att antalet utjämningsmandat

höjs till 35 % av de fasta mandaten, (stadgeändring § 6)

(Stadgeändring § 6)

Att rekommenderad fördelning av utjämningsmandat
valberedningen,

mellan partierna fastställs av

(stadgeändring § 6)

Att en procentuell sats tillämpas som beräkningsmetod för att göra beräkningar av
antal utjämningsmandat

utifrån kommunfullmäktigemandaten,

(stadgeändring § 6)

Att en tidsgräns införs för medlemmarna att inkomma med de fasta mandaten, vilken
fastställs till den 31 december det år allmänna val ägt rum för att kunna fastställa
utjämningsmandaten

e) Framtida

i god tid före

rådsmötet.

arbetsformer

Översynskommittén har noga diskuterat frågan om Mälardalsrådets arbetsformer, särskilt viktigt då
det handlar om att få aktörer att aktivt delta och medlemmar att uppleva nyttoaspekter av sitt
medlemskap. Några framgångsfaktorer för samarbetet i Mälardalsrådet bedömer
Översynskommittén är: gemensam arena och opinionsbildning i strategiska storregionala
utvecklingsfrågor, ökat samspel med Mälardalsrådets medlemmar och tjänstemannaorganisationer,
samt fortsatt aktivt samspel med näringsliv och akademi.
Rådsmötets roll
Översynskommittén har diskuterat att rådsmötets roll bör förstärkas. Detta kan ske genom att
rådsmötet fattar beslut om den huvudsakliga inriktningen för kommande års verksamhet. Detta
beslut ligger sedan till grund för styrelsen som fastställer Mälardalsrådets verksamhetsplan och
budget. För att vitalisera engagemanget och delaktigheten, finns önskemål att öka möjligheterna för
ledamöterna att framföra synpunkter vid rådsmötet. En variant skulle kunna vara fri motionsrätt. För
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att undvika splittrad diskussion bör dock denna del i rådsmötet kopplas till underlag som styrelsen
tagit fram. Rådsmötet och Mälartinget kan även vara en arena för förankring och kännedom om
andra storregionala organisationers arbete.
Översynskommittén

föreslår:

Att rådsmötets roll bör förstärkas genom att rådsmötet fattar beslut om den
huvudsakliga inriktningen för kommande års verksamhet (stadgeändring § 7, pkt 9)
Att rådsmötets roll förstärks genom att utöka ledamöternas möjlighet att aktivt
framföra synpunkter (stadgeändring § 9)
Utskottens och arbetsgruppers roll
Arbetsformer för utskott och arbetsgrupper behöver väsentligt förbättras. En bättre sits är här en
förebild. Det behövs tydligare krav på förväntade resultat med kontinuerlig dialog och uppföljning i
styrelsen. Översyns kommittén konstaterar dock att detta är en styrelsefråga.
Översynskommittén

föreslår:

Att styrelsen ges i uppdrag att ta fram en arbetsordning för Mälardalsrådets

arbete.

Fastställande av ekonomiska ramar och finansiella mål
Mälardalsrådets förtroendevalda revisorer konstaterade 2010 att föreningen numera är ekonomiskt
relativt välkonsoliderad och att det finns goda skäl till att styrelsen utvecklar finansiella mål för
verksamheten som bör fastställas av rådsmötet.
Översynskommittén föreslår:
Att rådsmötet i samband med beslut om årsavgift och budgetram också fastställer
finansiella mål för Mälardalsrådets verksamhet, (stadgeändring § 7)

Ledamöter i Översynskommittén
Christer G Wennerholm (M), Stockholms stad, kommitténs ordförande
Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms läns landsting, vice ordförande
Anders Ekegren (FP), Solna stad
Bo Rudolfsson (KD), Örebro läns landsting
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Gertrud Brorsson (MP), Stockholms stad
Hans Ekström (S), Riksdagen, fd Eskilstuna kommun
Henrik Elmberg (C), Landstinget Sörmland
Lena Hartwig, (S) fd Uppsala kommun
Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun
Sverker Eriksson (M), Stockholms läns landsting
Sakkunnig:
Anna Lundgren, generalsekreterare Mälardalsrådet
Sekreterare:
Roland Engkvist, Mälardalsrådets kansli
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REVISION STADGAR
Skrivningar som ersätts markeras som övorstrukna
Förslag till nya skrivningar och skrivningar som ersätter tidig
lydelser är markerade med överstrykningsfärg

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET
Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2010

Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation f ö r k o m m u n e r och
landsting i f o r m av en ideell förening f ö r g e m e n s a m m a strategiska frågor på
regionnivå.

Inledande bestämmelser
1§
Firma

Föreningens namn är Mälardalsrådet, nedan kallad föreningen,
organisationsnummer 80 20 17 - 06 04.
På ongolska är namnet Council for tho Stockholm Mälar Rogion.
På engelska är namnet Council for the Greater Stockholm Region.
2§

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
3§

Ändamål

Mälardalsrådot har till ändamål att främja utvecklingen av Stockholm
Mälarrogionon till on framtidsrogion i ott integrerat Europa.
Mälardalsrådets uppgift är att tillhandahålla fora f ö r samverkan i g e m e n s a m m a
strategiska frågor, skapa förutsättningar f ö r samfällt agerande och företräda
Mälardalsregionen nationellt och internationellt.
Medlemskap
4§

Medlemskap

Berättigade till medlemskap i Mälardalsrådet är k o m m u n e r och landsting i
Stockholm-Mälarregionen, d.v.s. Stockholms, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
O m k o m m u n eller landsting önskar bli m e d l e m i föreningen skall ansökan
beredas och beslutas av styrelsen.
Utträde ur föreningen får endast äga r u m vid utgången av kalenderår. Anmälan
d ä r o m skall göras till styrelsen senast den 31 d e c e m b e r året dessförinnan.
Prågan o m uteslutning av m o d l o m , s o m icke fullgör sina förpliktelser enligt
dossa stadgar, får hänskjutas till rådsmötot.
Frågan o m uteslutning av m e d l e m , s o m icke fullgör sina förpliktelser enligt
dessa stadgar, bereds och beslutas av styrelsen.
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Mälardalsrådet kan ha associerade m e d l e m m a r . Villkor f ö r associerat
m e d l e m s k a p fastställs av styrelsen.
Rådsmöten
Rådsmöten

5§
M e d l e m m a r n a s rätt att besluta utövas vid r å d s m ö t e n .
Styrelsen skall bereda m e d l e m m a r n a möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i
frågor s o m är av principiell betydelse eller av större vikt.
6§
M e d l e m m a r n a utövar sin rätt vid rådsmöten g e n o m ledamöter valda av
m e d l e m m a r n a s fullmäktige. M e d l e m kan utse personliga ersättare för
ledamöterna.
Stockholms stad och Stockholms läns landsting utser vardera nio ledamöter.
Eskilstuna k o m m u n , Uppsala k o m m u n , Västerås stad och Örebro kommun utser
vardera tre ledamöter.
Övriga k o m m u n e r utser vardera två ledamöter.
Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och
Örebro läns landsting utser vardera tre ledamöter.
Härutöver skall ott antal som motsvarar 30 procent av do fasta mandaton
t i l l k o m m a s o m utjämningsmandat. Härutöver skall ett antal s o m motsvarar 35
procent av de fasta mandaten tillkomma som utjämningsmandat. Beräkningar
görs utifrån procentsatsen av partiernas totala antal
k o m m u n f u l l m ä k t i g e m a n d a t i förhållande till aktuellt antal rådsmandat. Antalet
utjämningsmandat avrundas till närmast lägre heltal. Dessa utses efter
n o m i n e r i n g av partiorganisationerna. Utjämningsmandaton skall fördolas inom
länon på så sätt att don partimässiga fördolningon av samtliga lodamötor från
länot så långt möjligt motsvarar valrosultatot vid sonasto kommunalval i länets
m o d l o m s k o m m u n o r sammantaget.
Utjämningsmandaten skall fördelas på så sätt att d e n partimässiga fördelningen
av samtliga ledamöter så lång möjligt motsvarar valresultatet vid senaste
k o m m u n a l v a l e t i m e d l e m s k o m m u n e r n a sammantaget.
Fördolningon av utjämningsmandat mellan partiorna fastställs av styrolson.
Fördelningen av utjämningsmandat mellan partierna fastställs av
valberedningen.
Efter nominering från partiorganisationerna utses ledamot på
utjämningsmandat formellt av det landsting som denna k o m m e r ifrån.
En ledamots uppdrag gäller intill det ordinarie rådsmöte som hålls året efter val
till k o m m u n e r och landsting. Vid fyllnadsval gäller den nyvalde ledamotens
uppdrag intill ordinarie rådsmöte året efter val till k o m m u n e r och landsting.

7§
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Ordinarie rådsmöte skall hållas i maj eller juni. På ordinarie rådsmöte skall
följande ämnen behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare vid rådsmötet.

2.

Godkännande av dagordningen.

3.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

4.

Fråga o m rådsmötet blivit behörigen sammankallat.

5.

Fastställande av röstlängd.

6.

Anmälningsärenden.

7.

Rapporter.

8.

Årsredovisning.

Fastställande

av

a)

verksamhetsberättelse.

b)

bokslut m e d resultat- och balansräkning.

Föredragning
c)

av

revisionsberättelse

d) de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport.
Beslut om
a)

ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Behandling av motioner och styrelsens förslag.

a)

beslut o m inriktningsmål

b)

boslut om årsavgift och budgetram beslut o m årsavgift, budgetram och
finansiella mål

c)

övriga ärenden.

10. Valärenden
Året efter val till kommuner

och

landsting:

a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare.
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b) Val av ordförande och fem vice ordförande i styrelsen dels på följande
två åren, dels på resterande två åren intill tidpunkten f ö r v a l av ny
styrelse.
c) Val av ledamöter och ersättare i styrelsen på fyra år intill tidpunkten för val
av ny styrelse.
d) Val av ordförande och vice ordförande i utskotten på fyra år.
e) Val av auktoriserade och tre förtroendevalda revisorer och revisorsersättare
på fyra år.
f) Val av valberedning med nio ledamöter på fyra år.
11. A n n a t ärende s o m rådsmötet ska behandla.

Extra rådsmöte

8§
Extra rådsmöte skall hållas o m styrelsen finner det påkallat eller då minst en
tredjedel av m e d l e m m a r n a eller ledamöterna begär det.

Initiativ/motionsrätt

9§
Lodamötor som vill få ott ärondo behandlat vid ott rådsmöto skall lämna in
motion till respektive k o m m u n ollor landsting för ställningstagande.
M o d l o m m o n kan därefter skriftligon lämna in motionon till styrolson sonast två
månader föro m ö t o t .
Ledamöter som vill få ett ärende behandlat vid ett rådsmöte skall skriftligen
lämna in motion till styrelsen senast två månader före m ö t e t .

Sammankallande

10 §
Styrelsen kallar till rådsmöte och extra rådsmöte.

Tid och sätt för
kallelse

11 §
Styrelsen skall senast tre månader före rådsmötet m e d post kalla
m e d l e m m a r n a till rådsmöte m e d angivande o m tid och plats.
Föredragningslista och övriga handlingar till rådsmötet ska tillställas
rådsledamöterna senast två veckor före rådsmötet.
Styrelsen
12 §

Styrelsen

Mälardalsrådet skall ha en styrelse m e d minst 13 och högst 19 ledamöter,
j ä m t e minst 13 och högst 19 ersättare.
M i n s t fyra ledamöter och fyra ersättare skall nomineras från k o m m u n e r och
landstinget i Stockholms län.
M i n s t två ledamöter och två ersättare skall nomineras från vart och ett av
övriga län.
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Presidium

13 §
Rådsmötet utser till presidium en ordförande och f e m vice ordförande bland
styrelsens ledamöter, en från vardera länen. Ordförande skall nomineras av
Stockholms stad och Stockholms läns landsting.
Styrelsen får göra kompletterande val av ordförande och vice ordförande i
presidiet.
O m styrelsens beslut i en fråga inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet f ö r
föreningens verksamhet, får presidiet utan styrelsens bemyndigande vidta
sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens
verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet och stor betydelse. I sådant fall skall
styrelsen omgående underrättas o m åtgärderna.

Generalsekreterare

Utskott,
arbetsgrupper m m

Sammanträden

14 §
Styrelsen skall utse en generalsekreterare s o m chef f ö r föreningens kansli m e d
uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer o c h
anvisningar. Vidare skall generalsekreteraren vidta de åtgärder s o m är
nödvändiga f ö r att föreningens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

15 §
Styrelsen äger utse ledamöter och ersättare till erforderliga utskott, arbets-,
projekt- och styrgrupper eller andra lämpliga organ f ö r olika frågeområden och
initiativ. Styrelsen får även göra kompletterande val av ordförande och vice
ordförande i utskotten. M a n d a t t i d e n f ö r m e d l e m m a r och orsättaro onligt
donna paragraf gallor intill ordinarie rådsmöto s o m hålls årot oftor val till
k o m m u n e r och landsting. M a n d a t t i d e n f ö r m e d l e m m a r o c h ersättare till
utskotten gäller intill ordinarie rådsmöte s o m hålls året efter val till k o m m u n e r
och landsting.
16 §
Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när o r d f ö r a n d e n eller
minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Ersättarnas
tjänstgöring

17 §
O m en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. För
ersättare till Mälardalsrådets styrelse skall en turordningslista upprättas.
18 §
Ersättarna skall kallas till styrelsens sammanträden och har rätt att delta i

Ersättarnas
närvarorätt

överläggningarna m e n ej i besluten.

Firmateckning

19 §
Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, generalsekreteraren eller någon
annan att företräda föreningen och teckna dess firma.

14

Jäv f ö r

20 §
En styrelseledamot får inte besluta i eller handlägga en fråga o m

styrelseledamot
1.

avtal mellan styrelseledamoten och föreningen,

2.

avtal mellan föreningen och en tredje man, o m styrelseledamoten i fråga
har ett väsentligt intresse s o m kan strida mot föreningen, eller

3.

avtal mellan föreningen och en juridisk person s o m styrelseledamoten
ensam eller tillsammans m e d någon annan får företräda.

Beslutsförhet

Beslut och omröstning
21 §
Rådsmötet och styrelsen är beslutsfora, o m fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.

Beslut

22 §
Besluten fattas g e n o m enkel majoritet o m inte annat är föreskrivet. V i d lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
I ärenden s o m avser val eller anställning av generalsekreterare fattas beslutet
vid lika röstetal g e n o m lottning.

Omröstning

Proportionella val

Auktoriserade
revisorer

23 §
O m o m r ö s t n i n g begärs under rådsmöte eller styrelsemöte, skall den ske öppet
u t o m i ärenden s o m avser val eller anställning av generalsekreterare.
24 §
Lagen o m proportionellt valsätt (SFS 1992:339) skall tillämpas på rådsmötets val
av ledamöter och ersättare till styrelsen o m det begärs av minst så många
väljande, s o m motsvarar den kvot s o m m a n får o m antalet närvarande
ledamöter delas m e d det antal personer s o m valet avser, ökat m e d 1.

Revisorer
25 §
För granskning av föreningens årsredovisning j ä m t e räkenskaper samt
styrelsens o c h generalsekreterarens förvaltning utses en revisor och
revisorsersättare av rådsmötet. Revisorn och ersättaren skall vara
auktoriserade revisorer.
Uppdraget s o m revisor gäller till och m e d det rådsmöte s o m hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Förtroendevalda
revisorer

26 §
För granskning av verksamheten skall rådsmötet utse tre förtroendevalda
revisorer m e d lika många ersättare enligt bestämmelserna i k o m m u n a l l a g e n .
Uppdraget s o m förtroendevald revisor gäller till och m e d det rådsmöte s o m
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hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Avgifter

Ekonomisk förvaltning
27 §
M e d l e m skall årligen erlägga avgift till föreningen. Avgiften skall bestå av dels
en grundavgift, dels en tilläggsavgift. Avgiften f ö r k o m m a n d e år bestäms årligen
på det ordinarie rådsmötet.
Grundavgiften bestäms i förhållande till det antal ledamöter en m e d l e m skall
utse till rådet, m e d undantag av d e m s o m utses på utjämningsmandat.
M o d l o m s k o m m u n m o d färro än 10.000 invånare betalar dock halv grundavgift.
M e d l e m s k o m m u n m e d färre än 20.000 invånare betalar dock halv grundavgift.
Tilläggsavgiften bestäms i förhållande till m e d l e m m a r n a s invånarantal den 31
d e c e m b e r året före det avgiften avser.
M e d l e m m a r n a skall underrättas o m avgiftens storlek före utgången av augusti
månad året före det s o m avgiften avser.

Räkenskapsår

Arvode och
ersättningar till
förtroendevalda

28 §
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
29 §
A r v o d e n och ersättningar till föreningens ledamöter och ersättare skall
utbetalas av d e n m e d l e m s o m utsett denne.

Övrigt

Stadgeändring

30 §
Ändring i stadgarna beslutas av rådsmötet m e d 2 / 3 majoritet.

Upplösning

31 §
Föreningen skall upplösas o m en majoritet av m e d l e m m a r n a så begär eller
rådsmötet så beslutar m e d 2 / 3 majoritet.

Vid likvidation skall behållna tillgångar eller skulder fördelas mellan
m e d l e m m a r n a i förhållande till vad man tillskjutit i bidrag till föreningens
verksamhet.
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