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Reviderad fdrbundsordning f6r skaraborgs kommunalforbund
Kommunstyrelsens forslag till beslut i kommunfullmdktige

I(ommunfullmnktige faststaller teviderad forbundsordoirg for Skaraborgs kommunalforbund.

Bakgrund
Skataborgs kommunalfcirbund bildades hr 2007 och antog i samband med detta en forbundsotdning' Undet ir 20L4 gjotdes en civersyn av den politiska organisationen fcir Skaraborgs kommunalfotbund. Med anledning av dettauppstod ett behov av en revidering av
forbundsordningen.
Foreslagna Indnngat i fcirbundsordningen fu foranledda av synpunkter som framkommit
under uttedningsarbetet samt av forindringar i lagstiftning och ptaxrs. Ambitionen har dven

vatit att i forbundsordningen tydliggora fcjrbundets stnil:ring och relation till medlemskom-

munefna.
Skatab orgs kommunalfcirbunds fullmnktige antog 2015-01-15 det reviderade forslaget

till
forbundsordr-g och beslutade rr6{digt att foresli medlemskommunerna att faststalla den

reviderade forbundsordrungen.

Arbetsutskottets forslag
Forslaget overensstimmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling pa sammantrddet
Ordforande Johan Abrahamsson (N4) tar upp arbetsutskottets fcirslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget.
Underlag f6r beslut
Tjansteskrivelse upptattad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-08-1 1, Revidetad
forbundsotdning for Skaraborgs kommunalfcirbund.

Protokollsutdng fuhn Skaraborgs kommunalforbunds fulhnktige 2015-01-15
Reviderad forbundsord^-g for Skaraborgs kommunalforbund.
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Bakgrund
Skaraborgs kommunalforbund brldades 2OO7 ochantog i samband med
detta en
forbundsord.irg. Under 2014 gSordes en civersyn al, d.n politiska organisationen

for Skarabotgs kommunalforbund och med anredning av detta,rpprtod ett behov
av en revidering av forbundsordmngen.
Foreslagna indringar i forbundsordningen fu foraniedda av synpunkter
som
framkommit under utredningsarbetet samt av forindringa, i irgrurt rirrg och
ptaxis. Ambitionen har ocksi vattt atti forbundsordningen tydliggora forbundets
s tdllrring och relation till medlems kommunerna.
201' 5-01

forslaget

-1,

5 antog Skaraborgs kommunalforbunds fultmiktige det reviderade

till forbundsordning och beslutade samtirrigt att foresli

medlemskommunerna att faststdlla den reviderade f8rbundsordningen.
Underlag for beslut
Tjinsteskrivelse upprittad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-0g-11,
Reviderad forbundsordoirg for Skaraborgs kommunalforbund
Protokollsutdrag frin Skaraborgs kommunalforbunds fullmdktige 2015-01-15 15
S
Reviderad fcirbunds ordmng for Skaraborgs kommunalforbund
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Fiirslag till reviderad fti rbunds ordning fiir skarabo
rgs

Kommunalftirbund

Nuvarande f<irbundsordning uppr{ttades och antogs
med an}edning av bildandet av det
"nya f?irbundet" Skaraborgs Kommunalfrirbun

d

zo,a7.

I samband med <iversynen av den politiska organisationen
f<ir skaraborgs
Kommunalfrirbund har framkommit behov av revidering
av nu giillande fdrbundsordning.
De iindringar som friresl6s [r fciranledda av
synpunkter som framkommit under
utredningsarbetet liksom a.r, fcirdndringar i lagstiftning
och praxis.
Ambitionen har ocks6 r'arit att tydliggcira fcirbundets
stiillning och relationer till
medlemskomrnunerna.

Fcirbundsdirektrir Per-olof Hermanssoll gir igenom
gljorts i frirslaget.

d.e

iindringar och ftirrydliganden som

Yttrande: Katarina Jonsson foreslir ett tillfrgg
under $ rg att ersattning iiven g[ller
fullrniiktiges pres idium.

f-<ir

"Dock skaforbundet suarafdr ersiittringar

till ordforand.e och uiee ordforande i
forbund'sstyrelsen ochfirbundsfutlmaktiges presi.dtum santt till reuisor.erna
med belapp
som/aststri lls au flrbundsfullmtiktig e.,,
Fu

Ilrniiktige beslutar

att anta forslag till reviderad fejrbundsordning

att foresli medlemskommunerna att faststIlla frirslag
till reviderad fcirbundsordning
samt

tilllgg under

g 18 enligt ovanstflencle
forslag
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Forbundsordning for
Skaraborg s Kommunalforbund
Namn och siite
$1
Kommunalforbundets namn iir Skaraborgs Kommunal forbund.
Forbundet har sitt siite i Skdvde.

Medlemmar
$2
Medlemmar i kommunalftirbundet 6r kommunerna Essunga, Falkoping, Griistorp,
Gullsping, Gcitene, Hjo, Karlsborg, Lidkoping, Mariestad, Skara, Skovde, Tibro,
Tidaholm, Trireboda och Vara.

Andamil
$3

Fdrbundet har till iindam6l att tillvarata medlemskommunemas intressen och att
friimja deras samverkan och samarbete civer kommungriinsema. Verksamheten skall
vara till kommunal nytta och skapa merviirde for medlemmama. Syftet skall vara att
stiirka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor fiir alla inv6nare och
samverka for utveckling och effektir.t resursutnyttj ande.
Ett dvergripande mil for verksamheten iir att st6dja och utveckla det kommunala

sjiilvstyret.
Frlrbundet skall siirskilt verka inom foljande omriden;

. Tillviixt- och utvecklingsfrigor.
. Verksamhetsstdd och intressebevakning.
. Projekt som har till syfte att frdmja samordning och/eller samverkan inom omridena
tillvtixt och utveckling samt verksamhetsstod.
Fdrbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan for mandatperioden.

Varaktighet

s4

Forbundet iir bildat tills vidare.

Organisation

ss

Forbundet iir ett kommunalforbund med forbundsfullmiiktige och forbundsstyrelse.

Fdrbundsfullmiiktige
Varje medlemskommun utser tv6ledamoter med ersiittare i forbrindsfullmiiktige.
Hiirutriver utses - efter folkmiingden vid ingingen av det 6r val av fullmiiktige
forrtittas - ytterligare en ledamot och en ersdttare lor varje fullt tal av 10 000
invinare.

Fdrbundsstyrelse
I kommunalforbundet skall finnas en ftirbundsstyrelse
som viiljs av
ftjrbundstullmiiktige. Antalet ledamoter i styrelsen,k;x;;;,
f:mton med femton
ersrittare. ordinarie ledamoter skall vara varje
medlemskommuns
kommunstyrelseordfrrande. Ersiittare skall vara
varje medlernrko*-u*
oppo sitionsfriretriidare,
Mandattiden ftir ftirbundsstyrelsen skall vara fyra
6r och rtiknas fr6n och med den I
januari 6ret efter det d6 val av fullmtiktige
har iigtrum i hela iandet.

om ledamot eller erszittare i styrersen avsiiger sig uppdrag
under lcipande
mandatperiod tiger styrelsen, efter ftirslag frin den
medlemskommun som
ledamoten/ersdttaren representerar, ratt altutse
ny ledamot/ers?ittare (s k fyllnadsval).
Fdr att bredda den politiska representationen kan forbundsstyrelsen
infor varje
mandatperiod diirutdver besruta att adjungera ledamot
i mediemskorlmunens
kommunstyrelse, som Jbretriider parti sori inte iir
,.pr.r.nt..uii f<irbundsstyrelsen.
En adjungerad ftiretrildare har yttranderiitt men ingen
ftirslags- eller
beslutandertitt,

Fcirbundsstyrelsen fEr vara stiillforetriidare for
forbundsfullmtiktige vid
myndighetsutdvning som riverliimnats till ftirbundet
av medlemskommunerna.
tcan

inriitta egna organ fiir olika omrAden med representanter
utsedda av

l_t1;tsel
meolemskommunema.

Till fiirbundet anknutna bolag, stifterser och andra organisationer
$6

Fcirbundet kan ha intressen i bolag och organisationer
i form av 6gande, stiftare,
medlemskap och andra former uriu-r.dun med
organ och akt6rer.

Fdrbun9sfullmiiktige skall fi tillftille att ta sttillning
innan beslut av principiell
beskaffenhet eller annars av strirre vikt fattas inom intress.uotug,
verksamhet.

Revision

$7
De nyvalda ftjrbundsfirllmtiktige viiljer tre revisorer.
Revisorerna viiljs ftir samma
mandatperiod som ledamtitema och ersiittama i
ft)rbundsfullmiiktige. Om en revisor
avgar eller uppdraget pi nigot siitt upphdr under
mandatperioJen flbrriittar fullmiiktige
$rllnadsval s& snart som mojligt

Revisorema skall fore.mur:

utgAng avge revisionsberiittelse, jiimte

T1-"uq
Arsredovisning, tifl ftirbundstullmaktigi.
ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

iuttriattrge

il;;;ij;

eller viigra

Initiativriitt
$8
Arenden i forbundsstyrelsen ffir viickas av

' ledamot och tj iinstgorande ersiittare i ftirbundsstyrelsen,
' forbundsmedlem genom fram stiil lan av kommunfu lhatti
'

ge el r er

kommunstyrelse samt
organ under ftrbundsstyrelsen om styrelsen har medgivit
s6dan riitt.

Nlrvaro- och yttranderiitt
$e
Forbundsstyrelsen avgor sjiilv i vilka fall nigon som inte iir ledamot eller ersiittare i
styrelsen har riitt attndwara och ytra sig vid styrelsens sammantriiden. Ordf6rande
utser dock foredragande pi moten.

Fiirbundssekretariat
$10
Forbundet skall ha ett sekretariat med uppgift att under forbundsstyrelsen handha
forbundets administration och ombesorja dess lopande verksamhet. Sekretariatet leds
av en ltirbundsdirektdr som infor styrelsen svarar frr forbundets lopande fiirvaltning.

Kung0relser och tillkiinnagivanden
$ 11
Fdrbundets kungdrelser, tillkiinnagivanden av protokollsjusteringar och dvriga
tillkiinnagivanden skall anslAs pi ftirbundets anslagstavla som skall finnas i inslutnilng

till

sekretariatet.

Finansiering av verksamheten
$12
Kostnader fiir forbundets verksamhet skall, i den min de inte tiicks pi annat siitt,
tiickas genom bidrag frin medlemskommunerna. Kostnaderna skall diirvid fordelas
mellan forbundets medlemmar i forhillande till invinarantalet i respektive
medlemskommun. Hiirvid skall anviindas inv6narantalet den I november 6ret fore
verksamhetsAret.

Andel i fiirbundets tillgflngar och skulder
$13
F<irbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i ftirbundets tillgingar och
skulder i forhillande till antalet invinare i respektive medlemskommun i relation till
invinarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november foregiende 6r.
Motsvarande kostnadsfcirdelning gtiller for ttickande av brist fiir det fall fbrbundet
skulle sakna medel att betala sina skulder for verksamheten samt vid skifte av
forbundets samlade ti ll g6ngar vid likvidation.
Budget
$14
Forbundsfullmiiktige skall irligen faststiilla en budget for ftirbundet. Budgeten skall
inneh6lla en plan fcir verksamheten och ekonomin ftir budget6ret samt floibundsavgift.
Fullmtiktiges beslut om budget skall delges forbundsmedlemmama senast under
september minad 6ret fore verksamhetsiret.

Arsredovisning och uppfOtj ning

$ls
Fdrbundsstyrelsen skall senast den sista februari ha uppriittat lorslag till
Arsredovisning for det gingna verksamhetsiret. Arsredovisningen dversiinds efter
revision till frrbundsfullmiiktige ftir godkiinnande.
Forbundsstyrelsen skall faststiilla en arbetsordning som reglerar rapportering till
medlemskommunema, lopande uppfoljning av verksamhet, projekt och genomftirande
av internkontroll.

Lin, borgen mm
$16

fir inte ta upp l6n, ing6 borgen eller andra ansvarsfcirpliktelser utan
forbunds fu llmiiktiges godkiinnande.
Forbundet

$17
Kommunernas riitt att ta stlllning
Medlemskommunerna ska beredas tillftille att ta stiillning innan sidana beslut i
verksamheten som iir av principiell beskaffenhet eller ar*arc av stcirre vikt fattas
Ersiittning fiir fiirtroendeuppdrag
$18
varje medlemskommun stir fiir sina kostnader avseende arvoden och andra
ersiittningar for uppdrag i kommunalforbundet. Dock skall forbundet svara ftlr
ersiittningar till ordfrrande och vice ordforande i ftirbundsstyrelsen, fullmiiktiges
presidium samt till revisorerna med belopp som faststtills avforbundsfullmiiktlge.
Fdrbundsstyrelsen kan i enskilda fall besluta om ersiittning fbr vissa uppdrag.
Riktlinjer ftir dessa ersiittningar skall faststiillas av florbundsfullmaktiga

Intriide av ny medlem

$le
Om ytterligare kommun cinskar bli medlem i forbundet skall ansokan ske till
forbundsstyrelsen som yttrar sig och overliimnar drendet till fullmiiktige for beslut.
Ny
medlem har antagits niir ny forbundsordning har godkiints av samtligi
medlemskommuner.

Uttriide ur fdrbundet
$20
En medlem har riitt att uttriida ur ftirbundet. Uppsiigning skall ske senast den I juli
och uppsiigningstiden iir tvi kalenderir riiknat frin &rsskiftet efter uppsiigningen.
Vid uttriide skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena rnelian forbundets och
den uttriidande medlemmen bestiimmas utifr6n de andelar i forbundets samlade
tillg6ngar och skulder som giiller vid ingingen av det 6r medlemmen uttriider ur
forbundet.

vid uttriide skall de kvarvarande

medlemmarna fdrhandla om de iindringar i
forbundsordningen som fdranleds av uttriidet. Kan de inte enas skall forbundet
upplosas.

Niir en medlem uttriitt ur forbundet upphor medlemmens ansvar fbr ftirbundets
skulder, om inte annat har dverenskommit mellan den uttriidande medlemmen och de

kvarvarande medlemmarna.

Likvidation av fiirbundet
$21
Om slutlig ekonomisk uppgcirelse mellan ftjrbundet och den uttriidande medlemmen
inte uppnitts, niir uppsiigningstiden i z0 +g g ftirsta stycket iir till iinda, s6 skall
forbundet omedelbart triida i likvidation.
Fdrbundet skall ocksi triida i likvidation om mer iin hiilften av medlemmama genom
samstiimmiga beslut i respektive medlems fullmiiktige fattat beslut hiirom.
Likvidation verksttills av frrbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
vid skifte av lorbundets samlade tillgingar skall den i 13 p angivna
fordelningsgrunden giilla.

Niir forbundet triitt i likvidation skall dess egendom i den
m6n det behovs fiir
likvidationen ftlrvandlas till pengar genom 6rsaljning
annat liimpligt siitt.
verksamheten ffir fortsiitta den tid s;m behrivs dr.riana#6lsenlig
"il"r-fa
aweckling.

Niir styrelsen fullgf ort sitt uppcrrag som likvidator, skall
den avge slutlig

forvaltningsredovisning.-Redovisningen sker genom
en florvaltningsberiittelse, som
ror likvidationen i sin helhet med redovisning-av
skiftet u" U"rrarrrr-u tillgangar s.ami
eventuell ftirdelning av skulder. Till beriittelin skall
rogur r"oo"isni.rgihaiJtiffi
fbr hela likvidationen.

Niir {tirvaltningsberiittelsen och redovisningshandlingama
delgetts samtliga
forbundsmedlemmar iir ftirbundet upplost.
En medlem, som inte iir nojd med redovisningen
eller det skifte som ftirriittats av
styrelsen, f6r vticka talan om detta mot de ovriga
medlemmama inom ett 6r fr6n det
slutredovisningen delgavs medlemmen.

om det framkommer nigon tillgang ftir frrbundet efter
dess upplosning eller om talan
vlicks mot forbundet e]re19m det p6 annat sritt uppkommer
ueirou av ytterrigare
likvidationsitgarder, skall likvidaiion.n iterupptas.
Niir likvidationsuppdraget iir fullgf ort skall styrersen
besruta om vilken av
medlemmama som skall ta <iver virden av de handli"gur
roro iiilh6rl forbundets
arkiv.

Tvister

s22
om tvist uppkommer mellan lorbundet och en eller flera
medlemmar och om parterna
inte kan n6 en frivillig uppgrirelse skall tvisten l<isas
i almiin domstol.
Andringar av fiirbundsordningen
$23
A1d1insa1.9ch tilliigg till denna ftirbundsordning
skall
och faststtillas av medlefltmarnas
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antas av forbundsfullmiiktige

