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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Information med anledning av extrastämma i
Resilient Regions Association
Sammanfattning av informationsärendet
Hörby kommun är sedan 2017 medlemmar i föreningen Resilient
Regions Association. Resilient Regions Association är en neutral
arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för
att lösa regionala utmaningar. Målet är att tillsammans bygga ett mer
resilient samhälle med robusta funktioner och flöden, ett samhälle
med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från
påfrestningar.
Med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar för
organisationen kallades medlemmarna till en extrainsatt stämma för
att diskutera och besluta om föreningens framtid. Vid stämman
beslutades att Resilient Regions International AB, Svb, av föreningen
helägt aktiebolag, skall avvecklas. Kort inpå stämman hade det
inkommit en motion om att föreningen inte skall upplösas. Motionen
diskuterades och majoriteten deklarerade sitt intresse för att
föreningen skall finnas kvar. Stämman beslutade i enlighet med den
inkomna motionen om att behålla föreningen, tillsätta en
utvecklingsgrupp och kalla till extra stämma den 8/11 kl. 16:00 och i
samband med den välja en ny styrelse.
Styrelsen konstaterade under extrastämman att resiliens är mer
aktuellt än någonsin. Dagens utmaningar från urbanisering,
klimatförändringar, nya teknologigenombrott mm. kräver breda
samarbeten över olika sektorer i samhället och över geografiska
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gränser och kommer att vara fortsatt aktuellt. Däremot anser
styrelsen att formen, att driva föreningen som ett klusterinitiativ,
inte längre är ändamålsenlig.
Region Skånes representant under mötet redogjorde för Regionala
Utvecklingsnämndens beslut att inte fortsätta att finansiera Resilient
Regions Association och lät meddela att Region Skåne har för avsikt
att omgående starta en utredning om hur parter i Skåne kan
samarbeta i resiliensfrågor. Representanten från Region Skåne
uttryckte även önskan om att föreningens fortsatta arbete ska
kopplas samman med detta arbete.
Föreningen kommer fram till nästa stämma under 2019 att se över
verksamhetsidé, stadgar och medlemsavgifter. Inga medlemsavgifter
kommer att faktureras för 2019 förrän nästa års stämma fattat beslut
om avgifterna. Föreningen kommer således inte låsa in befintliga
medlemmar för 2019 och därför behöver inga medlemmar anmäla
utträde innan ordinarie stämma.
Hörby kommun arbetar med resiliensfrågor redan idag.
Medlemskapet i föreningen ger kommunen en bredare plattform och
kontaktyta för att jobba med resiliens och hållbar utveckling. Genom
medlemskapet får kommunen omvärldsbevakning, kunskapshöjning
och spridning av nya erfarenheter. Som liten kommun är det även
svårt att driva arbetet med ett robust och resilient samhälle själv,
medlemskapet i Resilient Regions Assiciation gynnar kommunen
genom att erbjuda konkreta regionala lösningar på komplexa
problem. Vidare så bidrar nätverket i föreningen med kontakter som
är värdefulla för en mindre kommun som Hörby. Den enda
nackdelen i medlemskapet är kostnader i form av tid och resurser för
att vara en aktiv medlem. Sammantaget bedöms fördelarna väga
tyngre än nackdelarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-13, § 204, att man ställer sig
positiv till att föreningen drivs vidare även utan medel från Region
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Skåne under förutsättning att kommunens kostnad för
medlemskapet ej överstiger den som redan är fastställd.
Medlemsavgifter för Resilient Regions Association för 2019 kommer
att beslutas på föreningens ordinarie stämma under 2019. Styrelsen
beslutade under extrastämman att inga medlemmar ska faktureras
för 2019 innan föreningen hållit stämma. Därmed kan kommunen
tryggt avvakta besked om verksamhetsidé och nya avgifter till
ordinarie stämma 2019.
Informationsunderlag


TS181008 – SBF – Information med anledning av
extrastämma i Resilient Regions Association



Kommunstyrelsens beslut § 204, 2018-08-13, om
kommunens kontaktperson i Resilient Regions Association
och direktiv till stämmoombud



Bilaga 1: Protokoll extrastämma 2018



Bilaga 2: Styrelsens information med anledning av
extrastämman 27 augusti
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