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Förbundsordning
§ 1. Förbundets medlemmar, namn och säte.
Kommunalförbundets medlemmar är kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.
Kommunalförbundets namn är ITSAM (nedan betecknat: ”förbundet”).
Förbundet har sitt säte i Kinda kommun.
§ 2. Förbundets, ändamål.
Förbundet har till ändamål att svara för IT-verksamheten i medlemskommunerna och samtliga därmed förbundna
frågor liksom investeringar. Medlemmarna kan dessutom anlita ITSAM för annan därmed förenlig verksamhet.
Förbundet får träffa avtal om att svara för IT-relaterade frågor åt annan offentlig/offentligägd uppdragsgivare.
§ 3. Förbundets varaktighet.
Förbundet är bildat för obestämd tid.
§ 4. Förbundets organisation och mandattid
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen har sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem
utser en ledamot och en personlig ersättare för ledamoten. Förbundet har rätt att inrätta nämnder. För
förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. Förbundets mandattid är fyra år från
och med året efter då allmänna val har hållits. Den dagliga verksamheten leds av en verkställande tjänsteman.
§ 5. Ordförande.
Direktionen utser ordförande och vice ordförande för tiden fram till 2014-12-31. Därefter utses ordförande och
vice ordförande för två år i taget. Till ordförande utses den som för perioden innan varit vice ordförande.
Ordförandeskapet bör rotera mellan medlemmarna i bokstavsordning.
§ 6. Revisorer.
Förbundet ska ha sex revisorer. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun utser en revisor.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Ordföranden i
kommunalförbundets revisionsgrupp utses inom gruppen.
§ 7. Initiativrätt.
Ärenden i direktionen får väckas av:
Ledamot i direktionen
Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, samt
Organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
§ 8. Närvarorätt mm.
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och
yttra sig vid direktionens sammanträden. Rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden tillkommer
dock kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i medlemskommun om dessa inte är medlemmar i
direktionen.
Föredragande med närvaro- och yttranderätt är verkställande tjänsteman.
§ 9. Förbundets anslagstavla.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på
anslagstavlan i Kinda kommun. Kungörelse om det sammanträde vid vilket budgeten skall antas, skall dessutom
anslås på varje medlems anslagstavla.
§ 10. Beslutsfattande.
Förbundets beslut fattas med enkel majoritet.
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§ 11. Kostnadstäckning.
I den mån förbundets kostnader inte täcks genom intäkter, skall dessa finansieras genom bidrag från medlemmarna.
Bidragets storlek skall beräknas så att kostnaden skall fördelas efter invånarantal, varvid 1 november året innan
verksamhetsåret skall vara bas. Samma fördelning ska ske för borgen som medlemmarna ingår för förbundet.
Förbundet får för sin verksamhet uppta checkkredit om högst 5 miljoner kronor. Andra lån får förbundet inte uppta
utan medlemmarnas godkännande. Utan medlemmarnas godkännande får förbundet inte heller köpa eller försälja
fast egendom, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser eller bilda eller förvärva andelar/aktier i företag.
§ 12. Förbundets tillgångar och skulder.
Förbundets tillgångar och skulder fördelar sig i förhållande till medlems ansvar enligt § 11. Nu angivna
fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala skulder i
verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets
upplösning.
§ 13. Budget och ekonomisk styrning.
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet utifrån de ersättningar från medlemmarna som
överenskommits.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin
under den kommande tvåårsperioden. Medlemmarna ska få tillfälle att yttra sig över framtaget budgetförslag.
Direktionen ska fastställa budgeten under november månad. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten
enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § KL. Innan direktionen fattar beslut i frågor av större vikt eller av principiell
betydelse eller om större investeringar, ska samråd ske med medlemmarna.
§ 14. Insyn i förbundets verksamhet.
Förutom vad kommunallagen (1991:900) stadgar ankommer det på förbundet att tertialsvis informera medlemmarna
om hur förbundets verksamhet utvecklas i förhållande till uppgjorda verksamhetsplaner och budget. Förbundet
skall dessutom en gång årligen lämna en redogörelse över förbundets verksamhet till varje medlems fullmäktige.
§ 15. Likvidation.
Förbundet ska träda i likvidation om en majoritet av medlemmarna så önskar. Likvidationen verkställs av
direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska
den i § 12 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 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. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
När direktionen har 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 medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
§ 16. Utträde.
Anmälan om utträde skall göras skriftligen till förbundet och vara förbundet tillhanda senast 36 månader innan
utträde avses ske. Den medlemskommun som utträder ur kommunalförbundet skall stå för de avvecklingskostnader
som utträdet medför. Utträdande medlem får ingen ersättning för andel i förbundets tillgångar. De kvarvarande
medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.
§ 17. Arkiv.
Förbundet är ansvarigt för sitt arkiv.
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§ 18. Tvist.
Tvist mellan förbundet och medlem eller medlemmar skall i första hand handläggas genom förhandlingar mellan
förbundets verkställande tjänsteman och respektive kommunchef/er. Kan inte tvisten biläggas då, handläggs tvisten
av allmän domstol.
§ 19. Arvoden.
Arvode för uppdrag som ledamot, ersättare, ordförande, vice ordförande, revisor eller annat inom förbundet utgår
från respektive hemkommun i enlighet med dennes reglemente för förtroendevalda.
§ 20. Ändring av förbundsordningen.
Ändringar i eller tillägg till förbundsordningen, med tillhörande reglemente, skall antas av direktionen och
godkännas av respektive kommunfullmäktige.
§ 21. Ikraftträdande.
Denna reviderade förbundsordning för kommunalförbundet ITSAM gäller fr.o.m. 2015-06-04.

