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ÄNDAMÅL, MEDLEMSKAP 

§ 1 

Kommunförbundet Västernorrland är en intresseorganisation för kommunerna i Västernorr-
lands län. 

Förbundets huvuduppdrag är att stödja kommunerna i det primärkommunala uppdraget att 
leverera välfärdstjänster av god kvalitet till sina medborgare. Detta genom att samordna 
kommunal samverkan och initiera kunskapsbaserat utvecklingsarbete.  

Förbundet har därutöver uppdraget att vara en aktiv regional aktör.   

Förbundet ger ett kommunalt perspektiv på välfärdsfrågor och regional utveckling i kontak-
ter med andra organisationer och myndigheter. 

Kommunförbundet skall samverka med Sveriges Kommuner och Landsting och med övriga 
kommuners regionala förbund eller motsvarande. 

§ 2 

Berättigade till medlemskap är kommuner i länet.  

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 
§ 3 

Verksamhetsår och räkenskapsår för förbundet är 1 januari till 31 december dvs kalenderår. 

 

FÖRBUNDSMÖTE  

§ 4 

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess medlemmar genom för-
bundsmötet. Förbundsmötet genomförs årligen före utgång av april månad på tid och plats 
som styrelsen beslutar. Kommunförbundet ska visa upp verksamheten för ombuden.  

Vid det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige 
ägt rum sker val av styrelse för hela mandatperioden, vid de andra årliga förbundsmötena 
sker fyllnadsval. Förbundets styrelse ska underrätta medlemmarna om tid och plats för ordi-
narie förbundsmöte.  
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Följande ärenden ska behandlas vid det årligen återkommande sammanträdet för förbunds-
mötet: 

• Upprop 
• Val av presidium för förbundsmötet 
• Val av två justerare 
• Val av rösträknare 
• Årsberättelse 
• Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 
• Verksamhetsplan och budget 
• Kommunernas avgift 
• Valfrågor 
• Motioner och interpellationer 
• Avslutning 

Därutöver kan styrelsen föreslå ytterligare ärenden att behandla vid det årliga förbundsmö-
tet. 

Extra förbundsmöte hålls enligt beslut av förbundsmöte eller då förbundets styrelse finner 
det påkallat. Extra förbundsmöte skall också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna 
kräver det eller om det påfordras av förbundets revisorer vid enigt avstyrkande av ansvars-
frihet för styrelsen. 

§ 5 

Varje medlemskommun utser ett ombud vardera och därtill ett ombud per 8 000-tal invånare 
vid ingången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Förbundsmö-
tet fastställer ombuden för hela mandatperioden, d v s till det första ordinarie förbundsmötet 
efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum. 

För ombud utses ersättare. Vid valet bestäms den ordning i vilken ersättare skall kallas. 
Kommunen ansvarar för att kalla eventuella ersättare. 

§ 6 

Förbundsmötet behandlar av styrelsen framlagda förslag samt motioner och interpellationer. 

Till ordinarie förbundsmöte skall förbundets styrelse redovisa årsberättelse, redogörelse för 
åtgärder med anledning av uppdrag från föregående förbundsmöte, planer för verksamhetens 
inriktning samt förslag till ram för förbundsavgift. 
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§ 7 

Motion som skall behandlas av förbundsmötet kan väckas av medlem eller ordinarie ombud. 
Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets 
sammankallande. 

Motion till ordinarie förbundsmöte skall ha inkommit till förbundet senast två månader före 
förbundsmötet. För extra förbundsmöte bestämmer förbundets styrelse motionstiden. 

Förbundets styrelse ska avge utlåtande över motion. 

§ 8 

Föredragningslista med därtill hörande handlingar ska skickas till ombudet senast 14 dagar 
före förbundsmötet.  

§ 9 

Förbundsmötet utser mötespresidiet på valberedningens förslag samt vid behov utskott för 
beredning av ärenden. 

§ 10 

Vid förbundsmöte får ombud lägga fram interpellationer som ska besvaras av styrelsens 
ordförande eller tjänsteman på ordförandens uppdrag. Interpellationen ska ha inkommit sen-
ast en vecka före förbundsmötet. 

Vid extra förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till de ärende som föranlett för-
bundsmötets sammankallande. 

 

STYRELSE 

§ 11 

Förbundets styrelse leder Kommunförbundets verksamhet, har insyn i dess övriga organ 
samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Härnösand. 
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§ 12 

Varje medlemskommun utser två ordinarie ledamöter, kommunalråd och oppositionsråd, 
samt två ersättare till förbundets styrelse. Styrelsen fastställs av ordinarie förbundsmöte för 
hela mandatperioden, d v s till det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna 
val till kommunfullmäktige senast ägt rum. 

Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsmöte om förbundets revisorer så kräver.  

Om ledamot eller ersättare avgått gör medlemskommun ett fyllnadsval och meddelar styrel-
sen aktuell ersättare. Fyllnadsvalet ska delges nästkommande ordinarie förbundsmöte.  

§ 13 

Förbundsmötet utser styrelsens ordförande samt en eller två vice ordförande för den tid valet 
till ledamot avser. Endast styrelseledamöter kan utses till dessa poster. 

Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen ledamot att 
tjänstgöra i stället för den som avgått fram till nästkommande ordinarie förbundsmöte då 
fyllnadsval genomförs. 

§ 14 

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.  

Även ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträden och skall alltid 
underrättas om dessa. 

§ 15 

Styrelsen beslutar om tid och plats för sina sammanträden. 

Sammanträde skall också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 

§ 16 

Styrelsen får besluta i ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 



 
 
 

Sida 6 av 8 
 

§ 17 

Styrelsen kan utse särskilda beredningar och till dessa utse ledamöter. Styrelsen utser även 
förbundets representanter i andra organisationer och nätverk. Styrelsen ansvarar för tillsätt-
ning av direktör för förbundet. 

§ 18 

Förbundsmötet beslutar om ersättningar till styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordfö-
rande samt arvode till revisorer. Styrelsen beslutar om grunder för ersättningar till inneha-
vare av övriga förtroendeuppdrag hos förbundet.  

§ 19 

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma. 

 

OMRÖSTNING 

§ 20 

Beslut inom organ som regleras i dessa stadgar fattas med enkel majoritet. Omröstning sker 
öppet utom vid personval. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval sker 
dock lottning. 

 

VALBEREDNING 

§ 21 

Valberedningen består av 3 ledamöter. Dessa väljs av förbundsmötet för hela mandatperi-
oden, d v s till det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommun-
fullmäktige senast ägt rum. Valberedningens uppdrag är att förbereda val som förättas av 
förbundsmötet.  
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REVISION 

§ 22 

Ordinarie förbundsmöte väljer minst tre revisorer för granskning av förbundets förvaltning 
och räkenskaper för hela mandatperioden, d v s till det första ordinarie förbundsmötet efter 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum. 

Auktoriserad revisor anlitas som sakkunnigt biträde till de av förbundet valda revisorerna.  

Revisorerna skall årligen avge berättelse över verkställd granskning och ta ställning till frå-
gan om ansvarsfrihet för styrelsen. De av revisorerna avgivna berättelserna skall föreläggas 
ordinarie förbundsmöte. 

§ 23 

Ombud vid förbundsmötet eller styrelseledamot kan inte väljas till revisor. 

 

FÖRBUNDSKANSLI 

§ 24 

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets administrat-
ion och ombesörja dess löpande verksamhet. 

Kansliet leds av en direktör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande verksamhet. 

 

AVGIFTER 

§ 25 

Medlem skall varje år betala förbundsavgift i förhållande till antalet invånare i medlems-
kommunen den 1 november föregående år. Förbundsavgiftens storlek bestäms varje år av 
förbundsmötet. 

§ 26 

Särskilda avgifter för speciella tjänster kan tas ut enligt av styrelsen beslutade grunder. 
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UTTRÄDE, UTESLUTNING 

§ 27 

Utträde ur förbundet kan ske endast vid slutet av kalenderår. Begäran om utträde skall göras 
till styrelsen senast två år dessförinnan. 

Styrelsen kan utesluta medlem som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna. Sådant 
beslut träder omedelbart i kraft men kan upphävas av förbundsmötet. 

 

UPPLÖSNING 

§ 28 

Beslut om upplösning av föreningen fattas med 2/3 majoritet vid två sammanträden med 
minst två månaders mellanrum, varav ett skall vara förbundsmötet. 

Vid beslut om upplösning ska samtidigt fattas beslut om vem som ska verkställa upplösning 
och likvidation. Föreningens eventuella tillgångar tillfaller, efter upplösningen, medlemmar-
na. 

 

STADGEÄNDRING 

§ 29 

Ändring av stadgarna beslutas av ordinarie eller extra förbundsmöte. För ändringar av dessa 
stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

IKRAFTTRÄDANDEBESTÄMMELSER 

§ 30 

Stadgarna träder ikraft 2020 och antogs vid Kommunförbundet Västernorrlands förbunds-
möte 2019-04-04.  
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