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Dnr 2018/000797 -106 

Bildande av Kommunförbundet Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund under namnet 

Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person.       

Beslutsunderlag 

Kommunförbund Kalmar län, underlag och förslag, daterad den 11 oktober 

2016. 

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län. 

Regionförbundets beslutsunderlag, daterat den 8 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet 

Kalmar län. 

2. Mörbylånga kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar 

län. 

3. Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län, tillstyrks. 

4. Utse Henrik Yngvesson (M) som kommunens ombud och Anna-Kajsa 

Arnesson (C) som personlig ersättare till det konstituerande 

förbundsmötet och nominerar Henrik Yngvesson (M) som 

styrelseledamot och Anna-Kajsa Arnesson (C) som personlig ersättare 

för tiden fram till det första förbundsmötet i den nya mandatperioden 

2019 - 2022.      

_____ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000797-106  

  

 

Bildande av Kommunförbundet Kalmar län 

Beskrivning av ärendet 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund under namnet 

Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person.   

Beslutsunderlag 

Kommunförbund Kalmar län, underlag och förslag, daterad den 11 oktober 

2016. 

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län. 

Regionförbundets beslutsunderlag, daterat den 8 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2018.  

Överväganden 

Regionförbundet i Kalmar län har det regionala utvecklingsansvaret i länet 

samtidigt som man även ska fungera som en samverkansorganisation för 

länets kommuner. I de tidigare utredningar och rapporter som ingår i 

beslutsunderlagen har framhållits att det knappast är en uppgift för ett 

landsting eller regionkommun att vara samverkans- och intresseorgan för 

länets kommuner. Förslaget om att bilda ett samverkansorgan var därmed 

fött men organisationsformen och omfattningen har därefter utretts vidare. 

Det kommunförbund som nu föreslås bildas ska ha i uppgift att tillvarata 

kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt att för 

kommunernas räkning, svara för vissa uppdrag med särskild finansiering och 

där beslut tas i särskild ordning. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun godkänner förslaget att 

bilda Kommunförbundet Kalmar län. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Mörbylånga kommun går med som 

medlem i Kommunförbundet Kalmar län. 

3. Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar 

län. 

4. Kommunfullmäktige utser xxx som kommunens ombud och xxx som 

personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar 

xxx som styrelseledamot och xxx som personlig ersättare för tiden fram 

till det första förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.    



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-05-09 
Dnr 

2018/000797-106  
Sida 

2(2) 
 

 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Box 743, 391 27 Kalmar 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län 
 
Ändamål och medlemskap 

 

§ 1 

Kommunförbundet Kalmar län är en intresseorganisation för Kalmar läns 

primärkommuner med uppgift att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan 

mellan kommunerna samt åt kommunerna svara för vissa uppdrag. 

 

Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening och kallas nedan för förbundet. 

 

Förbundet är ett offentligrättsligt organ och ska följa offentlighetsprincipen. 

 

Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i frågor 

av gemensamt intresse samt med övriga kommuner för att främja förbundets 

ändamål. 

 

§ 2 

Berättigade till medlemskap är primärkommunerna i Kalmar län. 

 

 

Verksamhetsår och räkenskapsår 

  

§ 3 

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

kalenderår. 

 

 

Förbundskansli 

 

§ 4 

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

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. 

 

Förbundskansliet leds av en förbundschef som svarar inför styrelsen för förbundets 

löpande förvaltning. 

 

 

Styrelse 

 

§ 5 

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet och har insyn i övriga 

organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun, 

Kalmar län. 

 

§ 6 

Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun 

ska vardera nominera en ledamot och en personlig ersättare.  
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Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden, dvs. till det första 

ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde 

rum.  

 

§ 7 

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid valet av styrelse 

avser. Fram till dess att ordförande är vald får den ledamot i styrelsen som är äldst agera 

ordförande. 

 

Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen inom sig ny 

ordförande eller vice ordförande.  

 

Avgår ledamot eller ersättare har styrelsen rätt att adjungera person till styrelsen fram till 

att ny ledamot eller ersättare har valts. Förslag till adjungerad person lämnas av den 

kommunen som den avgående ledamoten eller ersättaren representerade.  

 

§ 8 

Styrelsen sammanträder de tider som styrelsen beslutar samt när ordföranden eller minst en 

tredjedel av ledamöterna begär att sammanträde ska äga rum.  

 

Vid styrelsemöte förs protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut. Styrelsen får själv besluta 

om rutiner för kallelse och protokoll till styrelsemöte. 

 

§ 9 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och ska alltid 

underrättas om dessa. 

 

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

 

§ 10 

Styrelsen är beslutför då fler än hälften (7) av ledamöterna är närvarande. 

 

§ 11 

Styrelsen kan utse beredningar eller andra organ för verkställighet och beredning. 

 

Styrelsen ansvarar för tillsättning av förbundschef. 

 

 

Förbundsmöte 

 

§ 12 

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom 

förbundsmöten.  

 

Förbundsmöte genomförs årligen innan utgången av april månad på tid och plats som 

bestäms av styrelsen. Vid förbundsmöte förs protokoll. 
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Vid det första ordinarie förbundsmötet året efter det år då allmänna val till 

kommunfullmäktige ägt rum sker val av styrelse, revisorer och valberedning för hela 

mandatperioden. Vid andra förbundsmöten sker eventuella fyllnadsval. 

 

Förbundets styrelse ansvarar för att kallelse till förbundsmötet går ut till kommunerna i god 

tid. Föredragningslista med därtill hörande handlingar ska skickas till ombuden senast 14 

dagar före förbundsmötet. 

 

Följande ärenden ska behandlas vid det årliga förbundsmötet: 

 Upprop 

 

 Val av presidium för förbundsmötet 

 

 Val av två justerare och två rösträknare 

 

 Genomgång och godkännande av årsberättelse för föregående år 

 

 Genomgång av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

 Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

 

 Fastställande av kommunernas medlemsavgift. 

 

 Valärenden 

 

 Motioner och interpellationer 

 

 Övriga ärenden 

 

Förbundsmöte behandlar av styrelsen framlagda förslag samt motioner och interpellationer. 

 

 

Extra förbundsmöte 

 

§ 13 

Extra förbundsmöte hålls enligt beslut av ordinarie förbundsmöte eller då förbundets 

styrelse finner det påkallat. Extra förbundsmöte ska hållas om minst en tredjedel av 

medlemmarna eller revisorerna begär det. 

 

 

Val av ombud 

 

§ 14 

Varje medlemskommun utser ett ombud vardera inför det år som följer efter året då 

allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde rum.  

 

Ombud utses för samma mandatperiod som gäller för ledamot i kommunens nämnder. 

För samma period utses personlig ersättare för ombud. 
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Motion 

 

§ 15 

Motion kan väckas av ombud eller tjänstgörande ersättare och ska ha kommit in till 

styrelsen senast två månader innan förbundsmötet.  

 

Styrelsen ska till förbundsmötet avge utlåtande över motion med förslag till beslut. 

Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet. 

Styrelsen bestämmer motionstiden. 

 

 

Interpellation 

 

§ 16 

Vid förbundsmöte får ombud eller tjänstgörande ersättare ställa interpellationer som ska 

besvaras av styrelsens ordförande eller, på uppdrag av ordföranden, av en tjänsteman. 

 

Interpellationen ska ha kommit in senast två veckor före förbundsmötet. Vid extra 

förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet. 

 

 

Regler vid omröstning 

 

§ 17 

Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller enkel majoritet om inte 

annat anges i dessa stadgar. 

 

Omröstning sker öppet med undantag för omröstning vid val som ska ske med slutna 

sedlar.  

 

Vid lika röstetal avgörs ärendet genom ordförandes utslagsröst. Gäller ärendet valfrågor 

avgörs ärendet genom lottning. 

 

 

Revisorer 

 

§ 18 

Vid det första ordinarie förbundsmötet väljs minst tre revisorer för granskning av 

förbundets förvaltning och räkenskaper.  

 

En av revisorerna utses att vara sammankallande.  

 

Revisorerna utses för hela mandatperioden, dvs. till det första ordinarie förbundsmötet 

efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.  

 

En auktoriserad revisor eller godkänd revisor ska anlitas som sakkunnigt biträde. 

Revisionen ska utföras enligt revisionslagen. 
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Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse över verkställd granskning och ta ställning 

till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 19 

Ombud vid förbundsmöte, ledamot eller ersättare i styrelsen eller tjänsteman inom 

förbundet får ej väljas till revisor. 

 

 

Valberedning 

 

§ 20 

Valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens uppdrag är att förbereda 

valärenden. En i valberedningen utses att vara sammankallande. 

 

 

Ersättningar för förtroendeuppdrag 

 

§ 21 

Respektive medlemskommun betalar arvode till ombuden samt styrelsens ledamöter och 

ersättare enligt sina bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.  

 

Ersättning till revisorerna och till styrelsens ordförande och vice ordförande utgår från 

förbundet enligt bestämmelser som fastställs på förbundsmöte. 

 

 

Firmateckning 

 

§ 22 

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma. 

 

 

Avgifter till förbundet 

 

§ 23 

Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet. 

Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet. 

 

§ 24 

Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för speciella tjänster som 

förbundet tillhandahåller. 
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Medlemskapets upphörande 

 

§ 25 

Utträde ur förbundet får äga rum endast vid slutet av kalenderår. Begäran härom 

ska göras skriftligen till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan. 

 

Utträdande medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar. 

Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar.  

 

Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, förutsätter 

beslut av förbundsmöte. 

 

Utesluten medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar.  

Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar. 

 

 

Upplösning av förbundet 

 

§ 26 

Beslut om upplösning av föreningen fattas med 2/3 kvalificerad majoritet vid två 

förbundsmöten med minst två månaders mellanrum. 

 

Vid beslut om upplösning av föreningen ska samtidigt fattas beslut om vem som ska 

verkställa upplösning och likvidation.  

 

Efter upplösningen tillfaller föreningens tillgångar medlemskommunerna. 

 

 

Särskilt om Kommunernas Hus 

 

§ 27 

Kommunförbundet Kalmar län äger 100 % av aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB.  

 

Om Kommunförbundet Kalmar län träder i likvidation eller kommunförbundets tillgångar 

av annan anledning ska fördelas mellan medlemmarna, ska aktierna i Kommunernas Hus i 

Kalmar AB delas mellan länets 12 kommuner.  

 

Fördelningen ska ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift till 

Kommunförbundet Kalmar län för det år som fördelningen äger rum och som om alla 12 

kommunerna i länet fortfarande är medlemmar. 

 

 

Stadgeändring 

 

§ 28 
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Förbundets stadgar antas av förbundsmöte. Ändring av stadgarna görs på ordinarie eller 

extra förbundsmöte med 2/3 kvalificerad majoritet. 

 

 

Ikraftträdande 

 

§ 29 

Dessa stadgar träder i kraft 23 augusti 2018. 
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    2018-05-08 
 
 
    Kommunerna i Kalmar län 

 
 
Beslut att bilda Kommunförbundet Kalmar län 
 

Inledning 

 

Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund. Verksamheten planeras starta  
den 1 januari 2019. Ett konstituerande möte ska genomföras den 23 augusti 2018 i 
samband med regionförbundets primärkommunala nämnds möte. Dessförinnan behöver 
respektive kommun ha fattat beslut avseende sitt medlemskap. Beslut från respektive 
kommun bör inkomma till ansvarig handläggare senast den 30 juni 2018.  

 

Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige i [Kommun] godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet 
Kalmar län. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att [Kommun] går med som medlem i Kommunförbund 
Kalmar län. 

3. Kommunfullmäktige tillstyrker stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.  
4. Kommunfullmäktige utser [Namn] som kommunens ombud och [Namn] som 

personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar [Namn] som 
styrelseledamot och [Namn] som personlig ersättare för tiden fram till det första 
förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022. 
 

Förbundsmöte och styrelsemöte är två olika möten. Ombud och styrelseledamot är två 
olika roller.  
 

Bakgrund 

Inför bildandet av en regionkommun ”Region Kalmar län” gav primärkommunala 
nämnden ett utredningsuppdrag till Kent Johansson. Uppdraget formulerades som att i 
dialog med företrädare för kommunerna föreslå vilka uppdrag, vilka frågor, som ska 
hanteras inom ramen för ett kommunalt intresseorgan i Kalmar län. 
 
Kent Johansson har i sin rapport ”Kommunförbund Kalmar län – underlag och förslag för 
kommande beslut”, daterad den 11 oktober 2016, presenterat ett underlag och förslag för 
bildandet av Kommunförbundet Kalmar län. Av rapporten framgår att när 
regionkommunen bildas, med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, så kommer 
regionkommunen inte att vara samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner.  
 
Primärkommunala nämnden har i överläggningar sett behovet av ett organ för samverkan 
och intressebevakning i frågor utöver de regionala utvecklingsfrågorna. 
 
Mot bakgrund av Kent Johanssons rapport beslutade primärkommunala nämnden under   
§ 45 den 21 oktober 2016 att ”presidiet får i uppdrag att utifrån rapporten, utarbeta ett 
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beslutsunderlag med stadgar, reglemente, budget och befattningsbeskrivningar för ett 
kommande kommunförbund. Till det vidare utredningsarbetet bör knytas experter samt 

jurister fra ̊n exempelvis SKL. Nämnden poängterar vikten av att det vidare 
utredningsarbetet sker omgående och att en handling som underlag för beslut i respektive 
kommun tas fram snarast. Bildandet av ett kommunförbund i Kalmar län ska vara klart 
senast juni 2018.” 
 
Presidiet knöt till sig en arbetsgrupp bestående av kommundirektör Annette Andersson, 
Kalmar kommun och kommunchef Carolina Leijonram, Vimmerby kommun. Till sin hjälp 
har Annette och Carolina utsett Therese Jigsved, kanslijurist i Vimmerby kommun och 
Anders Saur, verksamhetsutvecklare i Kalmar kommun. 

 
För att stärka processen inför bildandet av ett kommunförbund utsågs en 
rekryteringsgrupp som fick mandatet att anställa en chef till det kommande 
kommunförbundet. Det beslutades att fr. o. m. 1 mars 2018 anställa Johan Engdahl som 
förbundschef och tjänsten är initialt placerad vid Regionförbundet i Kalmar län. Efter 
registreringen av kommunförbundet så övergår tjänstens placering till Kommunförbundet 
Kalmar län. 
 

Kommunförbundets uppdrag och innehåll 

Ett kommunförbund ska bildas vid konstituerande möte den 23 augusti 2018 under 
namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person. Det är alltså inget 
kommunalförbund dit myndighetsutövning kan föras. Kommunförbundet ska främst ses 
som ett intresseorgan för kommunerna. Verksamheten startar aktivt 1 januari 2019 efter att 
Regionförbundet i Kalmar län har upphört. 
 
Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, främja 
samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för vissa uppdrag med 
särskild finansiering och där beslut tas i särskild ordning. 
 
Kommunförbundets organisation ska utformas för att stödja ett bra samspel och 
samverkan med kommunernas politiska företrädare, kommunchefer och kommunala 
tjänstemän, samt företräda kommunerna i frågor där så beslutats. 
 
Kommunförbundet ska ledas av en styrelse. Förbundets styrelse utövar ledningen av 
förbundets verksamhet samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen ska bestå av 12 
ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun ska vardera nominera en 
ledamot och en personlig ersättare. Fram till ordinarie förbundsmöte 2019 är föreslaget att 
regionförbundets primärkommunala nämnd fungerar som interimstyrelse för 
kommunförbundet. 

 
Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden. 
 
För att ge styrelsen legitimitet och förankring i medlemskommunerna, föreslås att 
kommunstyrelsens ordförande eller person i annan lämplig position utses som ledamot. 
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Verksamhetsområden 

 
Här följer en kort beskrivning av de verksamheter som ingår när kommunförbundet startar 
sin verksamhet den 1 januari 2019. Kommunförbundet kommer att ha ett kansli bestående 
av förbundschefen och 2-3 personer.  
 
Med utgångspunkt från överenskommelser och beslut tagna i särskild ordning genomförs 
tidsbestämda uppdrag och projekt med egen finansiering som varierar över tid. Från 
regionförbundet följer ett antal projekt och uppdrag som fortlöper eller där separata beslut 
ska till under 2018. Dessa är i dagsläget utvecklingsledare med uppdrag från kommunernas 
socialtjänster, Kompass - Kommunal praktisk samverkan socialtjänsten Kalmar län, LUPP-
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Samhällsorientering för nyanlända, CaSypot - 
Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation, Vi blir fler - 
Integration, Kompetens och Organisation (IKO), och Samverkan leder till arbete. 
 
AV-media är ett regionalt medie- och kompetenscentrum för pedagogisk IT-användning 
och digitalisering för skola och förskola.  
 
Kurs- och konferensverksamhet som anordnar utbildningar där gemensamma kommunala 
behov finns. 
 
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och 
hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens 
kommuner och på länsstyrelserna 
 
I samband med regionförbundets avveckling sker en verksamhetsövergång enligt  
LAS § 6 b från regionförbundet till kommunförbundet. Verksamhetsövergången omfattar i 
dagsläget sammanlagt 22 personer i områdesgruppen Befolkning och välfärd, AV-Media, 
Miljösamverkan Sydost, samt Kurs och konferens.  
 

Värdkommun 

Kalmar kommun ska vara värdkommun och bistå kommunförbundet med olika 
administrativa tjänster framförallt inom ekonomi, HR och IT. Närmare överenskommelse 
avseende detta kommer att tas fram under hösten 2018. Övriga uppgifter, uppdrag och 
olika projekt kan efter överenskommelser fördelas mellan kommunerna. 
 

Medlemsavgift och avgifter 

I Kent Johanssons utredning föreslås att 6 av de 16 miljoner kronor, som kommunerna 
betalade till regionförbundet i medlemsavgift för kanslikostnader år 2016, är en lämplig 
nivå för uttag av avgift för att finansiera kommunförbundets kansli. Omräknat till 2019 års 
nivå så är summan för kommunernas kanslikostnader 6,8 miljoner kronor.  
 
Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet. 
Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet. 
 
Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för tjänster som förbundet 
tillhandahåller. 
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Konstitutionerande förbundsmöte  
 
Ett konstitutionerande förbundsmöte föreslås att genomföras 23 augusti 2018. Mötet sker i 
samband med PKN:s möte med de av kommunerna utsedda ombuden. Vid mötet ska 
stadgarna antas, tre revisorer samt en valberedning bestående av tre ledamötet utses och en 
styrelse väljas för tiden fram till nästa förbundsmöte som sker i början av nästa 
mandatperiod 2019 – 2022.  

Styrelsemöte 

Ett styrelsemöte ska därefter genomföras den 23 augusti med val av ordförande och vice 
ordförande. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande (§ 7). Styrelsen 
beslutar om sammanträdesplan, rutiner för kallelser och protokoll (§8).  
Beslut ska även fattas om vem/vilka som tecknar föreningens firma. Besluten gäller för 
tiden fram till nästa förbundsmöte.   
 

 

Ansvarig handläggare:  
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