
 

 

 

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND 

BOX 54 

541 22 SKÖVDE 

 

www.skaraborg.se  

 

 

 
Handlingar till 

Fullmäktigesammanträde 

Gothia Science Park, Skövde   

2019-05-24



  
Förbundsfullmäktige 2019-05-24 

 
 
Förbundsfullmäktige  
 

 
Tid och plats för Fredagen den 24 maj 2019,  

Gothia Science Park, Skövde. Portalen, lokal Insikten 
(Intill receptionen) kl. 09.00-12.00. 

 
 

 
Kallade Enligt bifogade förteckning. Ersättare får kallelse för kännedom. 
 
 
Ärenden 1. Mötets öppnande. 
  
 

2. Upprop. 
 
 
3. Val av två justerare tillika rösträknare. 
 
 
4. Godkännande av dagordning. 
 
 
5. Val av ersättare från Grästorp i förbundsstyrelsen. Bilaga 5 

 
 
6. Föredragande av Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018.  
    Bilaga 6 
    Handlingar: 
    Årsredovisning 2018 
 
 
7. Föredragande av Revisionsberättelse för 2018. Bilaga 7 
    Handlingar: 
    Revisionsberättelse  
    Revisions PM 
 
 
8.  Fastställande av årsredovisning för 2018. Bilaga 8 
      
 
9.  Beslut om ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.  
 
      

 10. Beslut om fastställande av ny förbundsordning för  
                                              Skaraborgs Kommunalförbund. Bilaga 9 
                                              Handlingar: 
                                              Förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund 



  
 

11. Övriga ärenden för fullmäktiges kännedom.   
 
 
12.  Anmälningsärende    
 
 
13.  Aktuella frågor och framtidsfrågor för Skaraborg 
       Förbundsstyrelsens Ordförande Katarina Jonsson 
 
14.   Aktuella frågor 
         

  Presentation av aktuella utvecklingsprojekt: 
- Business Region Skaraborg 
- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland, process 

    
 
15.   Avslutning 
 
 
 

  
Vid förhinder tar Du själv kontakt med Din ersättare samt lämnar ett 
meddelande till Siw Adamson, tfn 0500 – 49 72 05, eller e-post till 
info@skaraborg.se. 

 
 VÄLKOMMEN! 
  
  
 Ann-Christine Erlandsson Jan Malmgren  
 Ordförande  Förbundsdirektör 
  
                         

mailto:info@skaraborg.se


 Förteckning över   1 

 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

 2019-2022 
 

 

KOMMUN 

 

LEDAMOT 

 

PARTI 

 

ERSÄTTARE 

 

PARTI 

 
Essunga Marie-Louise Svensson 

Strandgatan 1 

465 31 Nossebro 

m Barbro Gustafsson 

Fåglum Stora Tomte 602 

465 96 NOSSEBRO   

 

m 

 Tomas Johansson 

Främmestad Frisegården 201 

465 97 Nossebro 

c Maria Malmberg 

Malma Finnestorp 101 

467 95 Grästorp 

c 

     

Falköping Dan Gabrielsson 

Kyrkerörsgatan 15 

521 47 Falköping 

s Johanna Svensson 

Kapellgatan 77 B 

521 30 Falköping 

s 

     

 Karola Svensson 

St Olofsgatan 27 

521 35 FALKÖPING 

c Hans Johansson 

Vilhelmsrogatan 97                                

521 40  FALKÖPING 

c 

     

 Dan Hovskär 

Bestorpsgatan 15 

521 30 Falköping 

 

Adam Johansson 

Botvidsgatan 66 B 

521 35 Falköping 

 

Jonas Larsson 

Nygårdsgatan 17 

521 45 Falköping 

kd 

 

 

 

m 

 

 

 

sd 

Göran Gynnemo 

Trädgårdsgatan 8 

521 43 Falköping 

 

Ingrid A. Jarlsson 

Hög Hjärterör 

521 71 Åsarp 

 

Marita Ljus 

Gudhem Norra Hälle 2 

521 94 Falköping 

kd 

 

 

 

m 

 

 

 

sd 

     

     

Grästorp Kent Hansson 

Smedgatan 1 

467 40 Grästorp 

m Petter Johansson 

Österbergs väg 9  

467 35 Grästorp 

s 

 

     

 Maria Toll 

Ankarevägen 2 

467 92 Grästorp 

c Thomas Johansson 

Hallonvägen 11 

467 32 Grästorp 

m 

     

Gullspång Ann-Christine Erlandsson 

Järnvägsgatan 20 

547 31 Gullspång 

s Carina Gullberg 

Notvägen 4 

547 72 Otterbäcken 

s 

     

 Björn Thodenius 

Mälltorps Gård 1 

548 92 Hova 

m Victor Albertsson Tidestedt 

Västra Lövåsen 7 

548 74 Gårdsjö 

m 

     

Götene Lars Waldefeldt m Susanne Andersson c 

 Frejgatan 14 

533 33 Götene 

 Hangelösa Andersbo 

533 92 Lundsbrunn 

 

 

 Anna Dalström 

Holmestad Raggagården 

533 91 Götene 

c Monica Sanfridsson 

Kulgatan 6 

533 34 Götene 

kd 

     

 Åke Fransson 

Törnsäter Rosengården 

533 94 Götene 

s Björn Cavalli-Björkman 

Linnégatan 31 

533 30 Götene 

s 

  

 

 

   



 Förteckning över   2 

 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

 2019-2022 
 

 

KOMMUN 

 

LEDAMOT 

 

PARTI 

 

ERSÄTTARE 

 

PARTI 

 
Hjo Britt-Marie Sjöberg 

Kullebäcken Högalill 

544 92 Hjo 

c Eva-Lott Gram  

Västergatan 36 

544 31 Hjo 

kd 

     

 Pierre Rydén 

Mellanvägen 15 

544 32 Hjo 

s Bodil Hedin 

Viktoriagatan 17 

544 33 Hjo 

s 

 

     

Karlsborg Catarina Davidsson 

Flottarstigen 4 

546 95 Karlsborg 

c Torbjörn Colling 

Vråkstigen 1 

546 33 Karlsborg 

m 

     

 Jonas Davidsson  

Flottarstigen 6 

546 95 Karlsborg 

s Stig Carlsson 

Kruthusvägen 2G 

546 33 Karlsborg 

s 

     

Lidköping Kenneth Lundell 

Maratongatan 39 A 

531 52 Lidköping  

s Vakant 

 

  

s 

     

 Kajsa Ezelius 

Stenportsgatan 1A 

531 30 Lidköping 

s Morten Ryan 

Majorsallén 21 A 

531 33 Lidköping  

s 

     

 Marianne Bonnevier 

Lidåkersgatan 3A lgh 1001 

531 39 Lidköping 

mp Håkan Sandari 

Björklyckan 1 

531 96 Lidköping 

mp 

     

 Per Gunnar Lindahl 

Solhagsvägen 10H 

531 35 Lidköping  

m Annika Håkanson 

Västergatan 15  

531 52 Lidköping 

m 

     

 Pär Johnson 

Salebygatan 24 

531 39 Lidköping  

l Henrik Gallus 

Lärkvägen 5 

531 58 Lidköping 

l 

     

Mariestad Anette Karlsson 

Sjöberg Kvarnbacken 1 

542 95 Mariestad 

m Anders Karlsson 

Sörängen 

542 02 Mariestad 

c 

     

 Rune Skogsberg 

Kommunalgården 1 

542 93 Mariestad 

c Johan Abrahamsson  

Sundsörens gård 

545 92 Mariestad 

m 

     

 Ida Ekeroth 

Södra vägen 4 A 

542 44 Mariestad  

s Linnéa Wall 

Sandbäcksvägen 54 

542 34 Mariestad 

s 

     

 Janne Jansson 

Kinnekullevägen 63 

542 74 Mariestad 

s Leif Udéhn 

Bergsgatan 58 

542 31 Mariestad 

s 

     

Skara Lotta Grönlund Plöen 

Synnerby Hus 

532 95 Skara 

 

Lars Berg 

Norra Lundby 

532 93 Axvall 

m 

 

 

 

c 

 

 

Tanjo Andersson 

Kinnekullegatan 35 

532 32 Skara 

 

Sven Olof Ask     

Malmgatan 41 

532 32 Skara 

kd 

 

 

 

m 

 

 



 Förteckning över   3 

 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

 2019-2022 
 

 

KOMMUN 

 

LEDAMOT 

 

PARTI 

 

ERSÄTTARE 

 

PARTI 

 
 

 

Fredrik Nordström 

Sven Dahlgrensgatan 1 

532 33 Skara 

 

 

s 

 

 

Josefin Thimberg 

Olins Gränd 3 

532 30 Skara 

 

 

s 

     

Skövde Katarina Jonsson 

Melldala 6 

540 17 Lerdala 

 

Ulrica Johansson 

Ingegatan 4 A 

541 50 Skövde 

m 

 

 

 

c 

Theres Sahlström 

Helenius gata 51C 

541 44 Skövde 

 

Jacqueline Tjällman 

Wetterbergs väg 5 

541 36 Skövde 

m 

 

 

 

l 

     

 Marianne Gustafson 

Vasagatan 5 

541 50 Skövde 

kd Conny Brännberg 

Barkvägen 1E 

541 64 Skövde 

kd 

     

 Johan Ask 

Dragaregränd 11 A 

541 70 Skövde 

 

Maria Hjärtkvist 

Mittengränd 3 

541 78 Värsås 

 

Dag Fredriksson 

Häggum Bränneberg 2 

521 64 Stenstorp 

 

Göran Segerstedt 

Nässelvägen 1 

541 47 Skövde 

 

s 

 

 

 

s 

 

 

 

v 

 

 

 

sd 

Robert Ciabatti 

Gröna Vägen 56 A 

541 54 Skövde 

 

Malin Wadman 

Solstrålevägen 4 

541 77 Skövde 

 

Jeanette Leinonen 

Gamla Kungsvägen 55 

541 32 Skövde 

 

Per Henrik Hallberg 

Torggatan 9 

540 16 Skövde 

s 

 

 

 

s 

 

 

 

mp 

 

 

 

sd 

     

Tibro Anna-Karin Johansson 

Flottebo Sanfrida 

543 93 Tibro 

c Rolf Eriksson 

Fagottgatan 4 

543 36 Tibro  

 

s 

 Ann Ohlsson 

Frejagatan 12 

543 31 Tibro 

l 

 

Lina Dahm 

Västanågatan 14 

543 35 Tibro 

s 

     

 Per-Olof Andersson 

Box 170 

543 22 Tibro 

m Mikael Faleke 

Nyholmsgatan 13 

543 32 Tibro 

 

m 

Tidaholm Lena Andersson 

Orstensvägen 8 

522 93 Tidaholm 

 

s Hajrudin Abdihodzic 

Baltak Eriksdal 

522 91 Tidaholm 

v 

 Zelal-Sara Yesildeniz 

Enebacksvägen 23 

522 34 Tidaholm 

s Anna-Karin Skatt 

Bruksgatan 16 A 

522 33 Tidaholm 

s 

     

 Runo Johansson 

Fjärilsvägen 20 

522 33 Tidaholm 

l Ambjörn Lennartsson 

Klämmesbo Yans gård 1  

522 94 Tidaholm 

m 

     



 Förteckning över   4 

 LEDAMÖTER I FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

 2019-2022 
 

 

KOMMUN 

 

LEDAMOT 

 

PARTI 

 

ERSÄTTARE 

 

PARTI 

 
 

Töreboda 

 

Linn Brandström 

Kvarngatan 22 

545 31 Töreboda 

 

m 

 

Pernilla Johansson 

Båleryd 8 

545 92 Älgarås 

 

c 

     

 Lars-Åke Bergman                      

Falkvägen 6 

549 41 Moholm 

 

s Anne-Charlotte Karlsson 

Valla Lövängen 24 

545 93 Töreboda 

 

s 

Vara Johannes Lundén 

Spångatan 2 

534 32 Vara 

m Irene Karlsson 

Norra Vånga Stora Holmen 1 

535 95 Kvänum 

c 

     

 Bengt Karlsson 

Ennerdalen 2 Naum 

534 94 Vara 

s Carl-Uno Olsson 

Götgatan 2 

535 30 Kvänum 

s 

     

 Hannyah Jörtoft 

Häggvägen 2 

534 91 Vara 

sd Mattias Andersson 

Nämndemannavägen 4 

534 30 Vara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvkb 

                                      2019-05-07  

 



 
       BILAGA 5  
      2019-05-24 
 

Förbundsfullmäktige  
 

 

 

 
Förslag till val av ersättare i förbundets 
styrelse/direktion under mandatperioden 2019-
2022 
 
 
Förslag till ersättare för Grästorps kommun i förbundets styrelse  
/direktion för mandatperioden 2019-2022 är Petter Johansson 
 
Förslag till beslut 
 

Fullmäktige föreslås besluta 
 
att välja Petter Johansson som ersättare för Grästorp i 
förbundsstyrelsen/direktionen för mandatperioden 2019-2022   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 BILAGA 6 

       Förbundsfullmäktige 2019-05-24 

 

 

 

Årsredovisning 2018 

 

Bakgrund 

Kansliet har upprättat årsredovisning för 2018. Årsredovisningen 

innehåller en verksamhetsberättelse samt redovisning av räkenskaperna 

för året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter 

till räkenskaperna. 

 

Ärende  

Verksamheten har under året varit omfattande och förbundet bedriver 

och är delaktig i flera projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt 

medlemskommunerna. 

Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat på  

1 022  (26) tkr. Det budgeterade resultatet var 152 tkr. 

Det förbättrade resultatet kan förklaras med ej nyttjade konsultmedel, 

vakanser och lägre pensionsavsättning än förväntat. 
 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar  

 

att godkänna förslag till Årsredovisning för 2018. 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Antagen av Förbundsfullmäktige 

2019-05-xx 





























































































































 

 BILAGA 7 
 2018-05-24 
 

Förbundsfullmäktige   
 

 
   

Revisorernas berättelse för 2018 

 

Bakgrund 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse har upprättats, behandlats 
av styrelsen och därefter överlämnats till revisorerna för granskning.  
 
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse som återfinns i 
handlingarna.  
 
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker 
därför att årsredovisningen fastställs och att förbundsstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 















 

 BILAGA 8 
 2019-05-24 
 

            Förbundsfullmäktige   
 

 
  

Fastställande av årsredovisning 2018 
 

 
Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 22 februari 2019 (§10) 
behandlat förslag till årsredovisning och beslutat: 
 
-att godkänna förslag till Årsredovisning för 2018 och att överlämna 
den till revisorer och fullmäktige. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Fullmäktige föreslås besluta 
 
-att fastställa Årsredovisning för 2018 
 



 
 BILAGA 9   
                           2019-05-24 
 

Förbundsfullmäktige  
 

 

Beslut om att fastställa ny förbundsordning 
 
 

Bakgrund 
Förbundsdirektören har haft uppdraget att se över organisation och arbetssätt, 
och att inkomma med ett förslag, vilket återrapporterats till förbundsstyrelse 
och förbundsfullmäktige. 

 
Ärende 
Förbundets styrelse godkände den 7 december 2018 (§ 99) förslag till hur 
kommunalförbundets organisation och arbetssätt kan förändras för att ge större 
tydlighet i ansvar, roller, styrning och ledning. Styrelsen godkände vid samma 
möte (§ 100) förslaget till den revidering av gällande förbundsordning som 
krävs för att genomföra förändringen. 

I gällande förbundsordning, antagen av förbundsfullmäktige i september 2017, 
framgår av § 23 att ändring av förbundsordningen ska antas av förbundets 
fullmäktige och fastställas av fullmäktige i samtliga medlemskommuner.  

Förbundets fullmäktige godkände den 25 januari 2019 förslaget till ny 
organisation och nytt arbetssätt för kommunalförbundet (§ 5), samt förslaget 
till ny förbundsordning (§ 6), och rekommenderade i beslutet att medlems-
kommunerna i sina respektive fullmäktigen beslutar om att fastställa den nya 
förbundsordningen.  

Samtliga medlemskommuner har nu inkommit med protokollsutdrag där de 
fastställt revideringen av förbundsordning. Förbundets fullmäktige har därför 
att verkställa beslutet att anta ny förbundsordning, vilket innebär att förbundets 
styrelse och fullmäktige ersätts av en direktion. 

Löpande information om förslaget har getts till förbundets medarbetare, 
medlemskommunernas kommunchefer, samt till förbundets presidium, styrelse 
och fullmäktige. 

 
Förslag till beslut 
 
Fullmäktige beslutar  
 
att anta ny förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund, vilket innebär 
att förbundets styrelse och fullmäktige ersätts av en direktion.  
 



 

 

ANTAGEN AV  

SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

2019-05-24  

 

Förbundsordning 
FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund,  
antagen av förbundsfullmäktige 2019-05-24 Sid 1 
 

 

Förbundsordning för  

Skaraborgs Kommunalförbund  

 

 

Antagen i Skaraborgs Förbundsfullmäktige 2019-05-24 

Ersätter tidigare förbundsordning, från 2017-09-26 

Fastställd av kommunfullmäktige i; 

Essunga kommun, 2019-04-08 

Falköpings kommun, 2019-04-29 

Grästorps kommun, 2019-04-29 

Gullspångs kommun, 2019-04-29 

Götene kommun, 2019-03-25 

Hjo kommun, 2019-03-21 

Karlsborgs kommun, 2019-03-25 

Lidköpings kommun, 2019-03-25 

Mariestads kommun, 2019-03-25 

Skara kommun, 2019-04-29 

Skövde kommun, 2010-03-25 

Tibro kommun, 2019-03-25 

Tidaholms kommun, 2019-03-25 

Töreboda kommun, 2019-03-25 

Vara kommun, 2019-03-25 

 

  



 

 

 
Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund,  
antagen av förbundsfullmäktige 2019-05-24 Sid 2 
 

Förbundsordning 

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser;  

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte 

i Skövde. 

Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen (Sjuhärads Kommunalförbund), 

Fyrbodals Kommunalförbund och Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska 

Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).  

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Tidaholm, Töreboda och Vara.  

§ 3 Ändamål 

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att 

främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att 

stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och 

samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala 

självstyret.  

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor.  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning.  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.  



 

 

 
Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund,  
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§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat tills vidare.  

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika 

förbundsstyrelse.  

Förbundsdirektion (Direktion)  

Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter 

skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara 

varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna 

representerar respektive kommun.  

Mandattiden för direktionen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari 

året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande 

mandatperiod äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som 

ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).  

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod 

därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens kommunstyrelse, som 

företräder parti som inte är representerat i direktionen. En adjungerad företrädare har 

yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av 

beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och 

andra arbetsformer, och kan inrätta egna organ med representanter utsedda av 

medlemskommunerna.  

Direktionen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de 

bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Presidium  

Direktionens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande utgör presidiet som leder direktionens arbete och representerar förbundet 

utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.  
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§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, 

medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.  

Direktionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.  

Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i.  

§ 7 Revision 

Förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för 

medlemskommunerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna 

och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt 

upphör under mandatperioden förrättas fyllnadsval så snart som möjligt. 

Revisionsberättelse och delårsrapport  

Revisorerna ska senast före mars månads utgång avge revisionsberättelse över 

verkställd granskning till var och en av medlemskommunerna. Revisorernas berättelse 

ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. 

Kritik får upptas även till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.  

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd 

granskning.  

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av;  

• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen, 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, 

samt, 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  

§ 9 Närvaro och yttranderätt 

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

Ordförande utser dock föredragande på möten.  
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§ 10 Förbundskansli 

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under direktionen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en 

förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

Förbundsdirektören ska årligen besöka medlemskommunerna för att delta under 

kommunstyrelsens sammanträde, i syfte att ha dialog om förbundets verksamhet. 

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 

tillkännagivanden skall anslås på förbundets elektroniska anslagstavla på webbplatsen 

www.skaraborg.se.  

§ 12 Finansiering av verksamheten 

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas 

mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive 

medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före 

verksamhetsåret.  

§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till 

invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. 

Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av 

förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 14 Budget 

Direktionen skall årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat 

erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser för avgiftsnivån. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret, samt 

förslag till förbundsavgift, och även ge en utblick mot den kommande treårsperioden. 

Direktionens beslut om budget skall delges medlemskommunerna senast under 

september månad året före verksamhetsåret.  
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§ 15 Årsredovisning och budgetuppföljning 

Direktionen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till årsredovisning för 

det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive 

medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till 

medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande 

av internkontroll.  

§ 16 Lån, borgen mm 

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan 

medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 17 Kommunernas rätt att ta ställning  

Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

§ 18 Ersättning för förtroendeuppdrag 

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra 

ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för 

ersättningar till ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande i direktionen, samt till revisorerna. Direktionen beslutar om ersättning till 

förtroendevalda på förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen 

som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för 

beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan 

genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemskommunerna.  

§ 20 Utträde ur förbundet 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och 

uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid 

utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den 

utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar 

och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Vid 
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utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet 

upplösas. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för 

förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande 

medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.  

§ 21 Likvidation av förbundet 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20 § första stycket är till ända, så skall förbundet 

omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall också träda i likvidation om mer än 

hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige 

fattat beslut härom.  

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden 

gälla.  

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 

Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.  

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig 

förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör 

likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt 

eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för 

hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

medlemskommuner är förbundet upplöst.  

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen.  

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.  
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När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av 

medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.  

§ 22 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.  

§ 23 Ändringar av förbundsordningen 

Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av fullmäktige i varje 

medlemskommun.  




