
 

 

 

 
Reviderad förbundsordning mars 2017 

 

Förbundsordning för Fyrbodals 

kommunalförbund  
 
Innehållande 23 paragrafer  

 

 

Namn och säte  

1 §  

Kommunalförbundets namn är Fyrbodals kommunalförbund.  

Förbundet har sitt säte i Uddevalla.  

 

 

Medlemmar  

2 §  

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, 

Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och 

Åmål.  

 

Fyrbodals kommunalförbund är tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, 

Sjuhärads kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund medlem i Västsvenska 

kommunalförbundens samorganisation VästKom. 

 

 

Ändamål  

3 §  

Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional 

utveckling av Fyrbodalregionen. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling 

och effektivt resursutnyttjande.  

Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra 

Götalandsregionen kring tillväxtfrågor. 
 

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

Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;  

 

• Hållbar tillväxt och utveckling.  

 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning.  

 

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

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  

 

• Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.  

 

 

Förbundet ska precisera sin verksamhet i en treårig verksamhetsplan som årligen revideras.  



 

 

 

Varaktighet  

4 §  

Förbundet är bildat tills vidare.  

 

 

Organisation och beslutsförhet 

5 §  

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 

  

Direktionen ska bestå av sjutton ledamöter med sjutton personliga ersättare. Kommunerna 

Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.  

De övriga medlemskommunerna utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare.  

Direktionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.  

 

För direktionen finns en arbetsordning och direktionen fastställer sin egen delegationsordning.  

 

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod därutöver 

besluta att adjungera företrädare för parti som är representerat i någon av medlemskommunernas 

kommunstyrelser.  

En adjungerad företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

 

Beslut i förbundsdirektionen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 

ordföranden företräder. 

 

 

6 §  

Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott för beredning av ärenden.  

Direktionen kan tillsätta egna beredningsgrupper för olika områden med representanter valda även 

utanför direktionen.  

Förbundsdirektionen kan delegera beslutanderätt till arbetsutskottet. 

 

 

Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

7 §  

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

andra former av samverkan med organ och aktörer.  

Förbundsdirektionen ska få tillfälle att ta ställning före beslut av principiell beskaffenhet eller 

annat av större vikt som fattas inom intressebolags verksamhet.  

 

 

Revision  

8 §  

Förbundet ska revideras av fem revisorer. Vänersborgs kommun utser revisorer och 

medlemskommunerna får nominera in förslag. Vänersborgs kommun ska vara sammankallande 

tillika ordförande.  

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.  

Revisorerna ska före maj månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

 



 

 

 

Initiativrätt  

9 §  

 

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av 

 

• Ledamot och ersättare i förbundsdirektionen 

• Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt 

• Organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt. 

 

Ärenden i arbetsutskottet får väckas av 

 

• Ledamot och ersättare i arbetsutskottet 

• Organ under arbetsutskottet om arbetsutskottet har medgivit sådan rätt 

• Förbundsdirektören får väcka frågor både i direktionen och i arbetsutskottet 

 

 

Närvaro- och yttranderätt  

10 §  

Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen 

har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  

 

 

 

Förbundskansli  

11 §  

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av en 

förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.  

 

 

 

Kungörelser och tillkännagivanden  

12 §  

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets anslagstavla 

och på varje medlems anslagstavla.  

 

 

 

Finansiering av verksamheten  

13 §  

Kostnader för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 

bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets 

medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska användas 

invånarantalet den 1 november året före verksamhetsåret.  

 

 

 

 



 

 

 

Andel i förbundets tillgångar och skulder  

14 §  

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. 

 

 

Budgetprocess  

15 §  

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en 

plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska 

dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.  

Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före 

verksamhetsåret.  

 

 

Årsredovisning, ansvarsfrihet och uppföljning  

16 §  

Förbundsdirektionen ska senast den 1 april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 

godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

Vidare ska direktionen översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling 

i fullmäktige.  

 

Direktionen ska fastställa en arbetsordning som reglerar löpande uppföljning av verksamhet, 

projekt och genomförande av internkontroll.  

 

 

Lån, borgen m m  

17 §  

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

medlemskommuners godkännande.  

 

 

Ersättning för förtroendeuppdrag  

18 §  
Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för uppdrag i 

förbundsdirektionen.  

Dock ska förbundet svara för ersättningar till direktionens ordförande samt revisorer med belopp som 

följer Uddevalla kommuns ”Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda” samt till 

Uddevalla kommuns fasta årsarvode. Omfattningen av uppdraget fastställs i förbundets 

arvodesreglemente.  

 

Övriga av direktionen tillsatta enskilda uppdrag med ersättning följer förbundets 

arvodesreglemente.  

 

 

 

 



 

 

Inträde av ny medlem  

19 §  

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

som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny 

medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut 

och en ny förbundsordning undertecknats av samtliga medlemskommuner.  

 

 

Utträde ur förbundet  

20 §  

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

uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde ska 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 utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som 

föranleds av utträdet.  

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.  

 

 

Likvidation av förbundet  

21 §  

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, 

när uppsägningstiden i 20§ första stycket är till ända, så ska förbundet omedelbart träda i 

likvidation.  

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.  

Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  

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

 

När förbundet trätt i likvidation ska 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, ska 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 

ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar 

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, ska 

likvidationen återupptas.  

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska direktionen besluta om vilken av medlemmarna som ska  

ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.  

 

 

 



 

 

Tvister  

22 §  

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

en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol.  

 

 

Bildandet av förbundet och ändringar av förbundsordningen  

23 §  

 

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. 

Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från och med den 

1 april 2005. 

 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsdirektionen och 

fastställas av medlemmarnas fullmäktige. 

 

 

 
 


