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FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVESBORG-BROMÖLLA
KOMMUNALFÖRBUND
1§
Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i
Sölvesborg.
2§
Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun.
3§
Ändamål och uppgifter
Service:
Förbundet ska svara för följande verksamheter.
• IT
En gemensam organisation för drift, support och specialiststöd inom IT-området.
•

Lön
En gemensam organisation för löneadministration, personalsystem samt efter
överenskommelse annat stöd inom det personaladministrativa området.

I sin verksamhet ska förbundet sträva efter att genom samråd och samordning med
medlemskommunerna bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt.
Förbundet ska vara medlemskommunerna behjälpliga med omvärldsbevakning och föreslå
utvecklingsinsatser med anledning av detta. Man ska också på uppdrag av medlemskommunerna
kunna utföra utvecklingsinsatser inom den egna eller medlemskommunernas verksamhet.
Medlemskommunerna kan efter samråd uppdra åt förbundet att svara för annan verksamhet om
denna har anknytning till förbundets övriga uppgifter.
4§
Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion för vilket särskilt reglemente gäller.
Förbundsdirektionen får inrätta utskott.

5§
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Respektive medlemskommun
utser två ledamöter och två ersättare. Av de ordinarie ledamötena ska respektive kommunstyrelses
ordförande utses. Respektive kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare för fyraåriga
mandatperioder räknat från den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela
landet. Av kommunallagen framgår vilka som är valbara till direktionen.
Ordförandeposten ska alternera mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och
väljas för en period på ett år. Den medlemskommuns kommunstyrelseordförande som inte besätter
ordförandeposten ska vara vice ordförande.
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten i övrigt gäller
respektive medlemskommuns inkallelseordning.
6§
Revisorer
Förbundets ska ha två revisorer. Respektive medlemskommun utser en revisor. Mandatperioden
för revisorerna svarar mot vad som gäller för ledamöter i förbundsdirektionen.
7§
Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av
- ledamot i direktionen
- medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse
- övriga som direktionen har medgett sådan rätt
8§
Närvarorätt
Direktionen
På direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.
Förbundschef samt respektive medlemskommuns kommunchef/kommundirektör har närvaro- och
yttranderätt i direktionen.
Direktionen avgör om någon utöver ovanstående får närvara eller yttra sig vid direktionens
sammanträden.
9§
Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska
anslås på förbundets anslagstavla.
10 §
Kostnadstäckning
Kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks genom särskilda bidrag eller på annat sätt
fördelas mellan medlemskommunerna i förhållande till invånarantalet den 31 december två år före
aktuellt verksamhetsår.
Medlemskommunerna och förbundet kan komma överens om andra modeller för kostnadstäckning.

Service
Kostnader för service hanteras i respektive medlemskommuns budgetram och ingen driftsbudget
ska finnas i förbundet för dessa verksamheter.
Kostnader för IT-drift och support ska fördelas med ett årligt fastställt pris per uppkopplad dator och
enhet (smart telefon, surfplatta eller liknande).
Kostnaderna för löneadministration ska fördelas med en årligen fastställd summa per hanterad lön.
Kostnader för tjänster, utvecklingsuppdrag, volymökningar, ambitionsökningar och liknande utöver
ovanstående ska bekostas av berörd verksamhet i medlemskommunerna efter överenskommelse
med förbundet. Kostnaden ska vara överenskommen innan insats/uppdrag påbörjas.
Förbundet får inte uppta lån, ingå borgen/andra ansvarsförbindelser, bilda eller förvärva
andelar/aktier i företag utan medlemskommunernas godkännande. Förbundet äger dock rätt att
uppta kommuninterna lån.
11 §
Andelar i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Andelen
utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt § 11 som respektive medlemskommun
erlagt under förbundets tre senaste verksamhetsår.
Samma beräkningsgrund ska tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.
12 §
Budget och ekonomisk styrning
Inför upprättandet av respektive årsbudget ska förbundet samråda med medlemskommunerna om
tidplan och samordning av budgetprocessen. Gemensamma överläggningar om budgetramar ska
årligen ske mellan förbundet och företrädare för respektive medlemskommun.
Förbundet ska lämna medlemskommunerna de uppgifter de behöver för sina respektive
uppföljningar och budgetprocesser vid de tidpunkter dessa anger.
För serviceorganisationen gäller att ambitions- och kvalitetsnivåer fastställs av
medlemskommunerna. Pris för serviceorganisationens tjänster fastställs i samråd mellan
medlemskommunerna och förbundet som en del i budgetprocessen.
Förbundets budget för kommande budgetår ska fastställas av direktionen senast 15 december
innevarande år.
Förbundet ska sträva efter ett eget kapital motsvarande semesterlöneskulden. Skulle det egna
kapitalet överstiga denna nivå ska medlemskommunernas kommunfullmäktige fatta beslut om hur
detta ska regleras.
13 §
Medlemskommunernas insyn och kontroll
Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet.
Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelserna.
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska samråd ske med medlemskommunerna.
Interpellationer och frågor i respektive medlems kommunfullmäktige ska besvaras av ordförande
eller vice ordförande i direktionen.

14 §
Ersättningar
Ersättningar till förtroendevalda hanteras enligt de bestämmelser som tillämpas inom och beslutas
av säteskommunen (Sölvesborg). Ordförande och vice ordförande i direktionen har dock ingen rätt
till arvode.
Endast möte i direktion eller utskott ger rätt till mötesarvode.
15 §
Uppsägning och upplösning
Förbundet är bildat på obestämd tid. Uppsägning kan ske med en uppsägningstid på tre (3) år
räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och medlemskommunerna bestäms utifrån de andelar i
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller under det år då förbundet upphör.
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan medlemskommunerna inte har nåtts när
uppsägningstiden är till ända så ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen
verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i
anledning av likvidationen ska den i förbundsordningen angivna fördelningsgrunden mellan
kommunerna gälla.
När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till kontanta medel genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet
med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar
för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets
medlemskommuner som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är
förbundet upplöst. En förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot övriga förbundsmedlemmar 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 annan sätt uppkommer behov
av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas.
16 §
Tvister
Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun och
förbundet ska avgöras enligt svensk lag om skiljeförfarande.
17 §
Bildande och ändringar i förbundsordningen
Förbundet är ombildat från och med januari 2011. Ändringar eller tillägg till förbundsordningen
beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
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