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Förbundsordning SYDARKIVERA

Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01.

1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt
arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna
överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en
digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad
digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av
vad som i kommunallagen (2016/17:171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar
och tillägg som framgår av denna förbundsordning.
Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster
3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
hädanefter kallat Bastjänster.
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation.
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska
arkivförteckningar.
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som
varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.10.
Anslutande tjänster
3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.
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5 § Förbundsfullmäktige
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
• förbundsstyrelsen
• ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med
minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred
representation som möjligt.
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6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för
förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner.
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
• ledamot i förbundsstyrelsen
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige
fastställt styrdokument.
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 2022.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
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7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsstyrelsen.
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
förbundet i dess helhet.
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i
kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att
upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras
kvartalsvis i förskott.
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan
förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1
ovan.
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga
medlemskommuner.
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande
verksamhetens ekonomi och utveckling.
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads
utgång.

8

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse
om sammanträdet ska utfärdas.
12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet
att under en halvtimme före mötet ställa frågor.

13 § Utträde m.m.
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett
när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets
samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla
enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor.
Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om
dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna
överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning
avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som
har trätt i nämnda lags ställe.
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i
enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående
undantag se 13.2.
13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare
sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde
med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande
medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den
ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar,
enligt följande:
• Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
• Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
• Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.
13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.
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14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras
och dess verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan
tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till
förbundsstyrelsen.
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17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan.
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex.
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.
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Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Alvesta kommun

Olofströms kommun

Borgholms kommun

Osby Kommun

Bromölla kommun

Oskarshamns kommun

Eslövs kommun

Ronneby kommun

Hässleholms kommun

Tingsryds kommun

Höörs Kommun

Vadstena kommun

Karlshamns kommun

Vimmerby kommun

Karlskrona kommun

Vellinge kommun

Lessebo kommun

Växjö kommun

Ljungby kommun

Åtvidabergs kommun

Lomma kommun

Älmhults kommun

Markaryds kommun

Östra Göinge Kommun

Mörbylånga kommun

Region Blekinge

Nybro kommun
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Bilaga 2
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas
fram vid varje enskilt tillfälle.)
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet
med särskilda avtal och beslut.
För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.
Alvesta kommun
Borgholm
Bromölla
Eslöv
Hässleholm
Höör
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Markaryds kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Olofströms kommun
Osby
Oskarshamn
Region Blekinge
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vellinge
Vimmerby
Växjö kommun
Åtvidaberg
Älmhults kommun
Östra Göinge
Summa
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540 800
293 100
342 900
897 400
1 404 100
444 900
869 400
1 800 000
237 800
764 000
655 100
274 600
405 000
551 000
364 000
355 900
727 100
237 800
798 300
336 200
200 400
966 300
424 700
1 639 100
314 000
463 000
397 300
16 704 200

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram
vid varje enskilt tillfälle.).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.
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