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Stadgar för Kommunförbundet Skåne
(nedan benämt förbundet)
Ändamål och medlemskap
§1
Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med
uppgift att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, tillvarata
kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt bistå dem i
deras verksamhet.
Förbundet skall samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i frågor
av gemensamt intresse samt med övriga kommuner för att främja förbundens
ändamål.
§2
Berättigade till medlemskap är primärkommunerna i Skåne.
Förbundsmöte
§3
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet
genom av kommunerna valda ombud, som sammanträder till förbundsmöten.
§4
Förbundsmöte hålles på kallelse av förbundets styrelse året efter det då allmänna
val av kommunfullmäktige ägt rum.
Förbundsmöte skall i övrigt hållas enligt beslut av förbundsmöte, då förbundets
styrelse finner det påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna eller
ombuden eller revisor, det påfordrar.
Tid och plats för förbundsmöte bestämmes av styrelsen, som senast tre månader
innan förbundsmötet underrättar medlemmarna därom.
§5
Till förbundsmöte äger kommun utse ett ombud per påbörjat 7 000-tal invånare
vid ingången av det år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Dock skall
alla kommuner tillförsäkras minst två ombud.
Ombud utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i kommunens styrelse.
För ombud utses ersättare. Vid valet bestämmes den ordning i vilken ersättare
skall inkallas.
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§6
Förbundsmöte fastställer årsavgift eller högsta belopp för denna, behandlar av
styrelsen framlagda förslag och av medlemmar väckta motioner.
Förbundsmöte som avses i 4 § första stycket väljer styrelse, revisorer och
valberedning.
Fyllnadsval under löpande mandatperiod kan göras av förbundsmöte vid annan
tidpunkt än det förbundsmöte som avses i 4 § första stycket.
§7
Motion till förbundsmöte som avses i 4 § första stycket skall vara inkommen till
förbundsstyrelsen senast två månader innan mötet. För andra förbundsmöten
fastställer styrelsen tid för avlämnande av motion till mötet. Styrelsen skall till
förbundsmötet avge utlåtande över motion.
Av styrelsen upprättad föredragningslista skall senast två veckor innan
förbundsmötet tillställas medlemmarna och ombuden.
§8
Förbundsmötet utser ordförande att leda mötets förhandlingar samt tillsätter
erforderliga utskott för beredning av ärenden som mötet skall behandla.
Styrelse
§9
Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseende över
dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i
Lund.
§ 10
Styrelsen utses av förbundsmöte som avses i 4 § första stycket för tiden intill
slutet av nästa motsvarande förbundsmöte.
Antalet ledamöter och ersättare beslutas av förbundsmötet.
§ 11
Förbundsmötet utser bland styrelsens ledamöter en ordförande samt två vice
ordförande för den tid valet av ledamot avser.
Avgår ordförande eller någon av vice ordförandena under mandatperioden utser
styrelsen inom sig ledamot att tjänstgöra i den avgångnes ställe fram till nästa
förbundsmöte.
Avgår ledamot eller ersättare mellan förbundsmöten äger styrelsen rätt att till sig
adjungera person som intill nästkommande förbundsmöte skall fylla vakansen,
med rätt att yttra sig vid styrelsens möten.
§ 12
Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst
en tredjedel av ledamöterna så begär.

§ 13
Ersättare äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och skall
alltid underrättas om dessa.
Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.
Vid valet bestämmes den ordning i vilken ersättare skall inkallas till tjänstgöring.
§ 14
Styrelsen är beslutför då flera än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 15
Styrelsen äger utse beredningar eller andra organ för verkställighet och beredning.
Regler vid omröstning
§ 16
Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller som beslut den
mening, varom flertalet i beslutet deltagande förenar sig. Omröstning sker öppet,
dock att omröstning vid val skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal för olika
meningar sker vid val avgörandet genom lottning och i övriga ärenden genom
ordförandes utslagsröst.
Val enligt dessa stadgar skall ske proportionellt, om det begäres av minst så
många väljande, som motsvarar det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes
antal delas med det antal personer valet avser, ökat med 1.
Vid dylikt val skall i tillämpliga delar gälla lagen om proportionellt valsätt eller
sådan författning som ersätter denna lag.
Revisorer
§ 17
Förbundsmöte som avses i 4 § första stycket väljer fyra eller flera revisorer, varav
en sammankallande för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning. En
av revisorerna skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt
revisorsexamen. För denne skall utses en personlig suppleant. Valet gäller för
tiden fram till slutet av nästa motsvarande förbundsmöte.
Revisionen skall utföras enligt revisionslagen (SFS 1999:1079).
Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning till
förbundsmötet, som beslutar i fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

§ 18

Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får ej vara revisor eller
revisorsersättare, ej heller deltaga i val av revisorer eller revisorsersättare eller i
beslut om ansvarsfrihet.
Ersättningar för förtroendeuppdrag
§ 19
Innehavare av förtroendeuppdrag hos förbundet erhåller ersättning enligt av
förbundsmötet beslutade grunder.

Förbundskansli
§ 20
Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet.
Chefen för förbundets kansli svarar inför styrelsen för förbundets löpande
förvaltning.
Firmateckning
§ 21
Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.
Avgifter till förbundet
§ 22
Medlem skall erlägga årsavgift till förbundet i förhållande till sitt avgiftsunderlag.
Avgiftsunderlaget för uttag av förbundsavgiften är summan av skatteintäkterna
under nästföregående år omräknat efter medelutdebiteringen, eventuella tillägg
eller avdrag från skatteintäkterna samt det generella statsbidraget, inklusive
eventuella tillägg eller avdrag.
Förbundsavgiften utgår med viss promille av sålunda bestämt avgiftsunderlag.
Avgiftens storlek bestämmes för varje år av styrelsen inom av förbundsmötet
angiven ram eller i förekommande fall av förbundsmöte. Medlemmarna
underrättas om avgiftens storlek före utgången av september månad året före det
då avgiften skall erläggas. Årsavgiften skall erläggas under det år avgiften avser
vid tidpunkt som bestäms av styrelsen.
Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och
erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom.

§ 23

Förbundsmöte får efter framställning av medlem medge befrielse från erläggande
av årsavgift till den del avgiften täcker kostnader för anordning som icke betjänar
medlemmen.
§ 24
Förbundets styrelse äger besluta att för speciella av förbundet tillhandahållna
tjänster särskilda avgifter skall uttagas.
Medlemskapets upphörande
§ 25
Utträde ur förbundet må äga rum endast vid slutet av kalenderår. Anmälan härom
skall göras till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.
Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar
förutsätter beslut av förbundsmöte.

