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Boxholms kommuns författningssamling  

   

                Fastställd av Kfm 2006-12-18 § 98

  

 

 

Bolagsordning för Aktiebolaget Boxholmsteknik 
                                                                                         Org.nr 556662-8490 

 

 

§ 1  Firma 

Bolagets firma är Aktiebolaget Boxholmsteknik. 

 

§ 2  Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Boxholm, Boxholms Kommun. 

 

§ 3  Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla kommunala tekniska nyttigheter 

genom att äga och ansvara för förvaltning och drift av vatten- och avloppsnät samt bedriva 

renhållning jämte därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4  Ändamål för bolagets verksamhet 

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunal likställighets-, 

lokaliserings- och självkostnadsprincip agera entreprenör för kommunens tekniska 

nyttigheter. 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar, till den del de ej motsvaras av 

tillskjutet kapital, tillfalla Aktiebolaget Boxholmshus att användas till det ändamål för vars 

främjande bolaget bildades. 

 

§ 5  Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 och högst 400 000 kronor. 

 

§ 6  Aktiebelopp 

Antalet aktier ska uppgå till lägst 1 000 st aktier och högst 4 000 st aktier. 

 

§ 7  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst fem ledamöter med minst två och högst fem 

suppleanter. 
 

Styrelse utses av kommunfullmäktige i Boxholm för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer 

närmast efter val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 

vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 8  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses en kvalificerad revisor jämte suppleant. 
 

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 7 kap 10 § i 

Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 9  Lekmannarevisorer 

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och på ekonomiskt 

tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två 

lekmannarevisorer med två suppleanter av kommunfullmäktige i Boxholms kommun. 

 

Uppdraget som lekmannarevisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 7 kap. 10 § i 

Aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter val av lekmannarevisor. 

 

§ 10  Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 

veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 11  Ärende på ordinarie bolagsstämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder 

förhandlingarna intill dess ordförande valts. 
 

Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning  

7. Beslut om  

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b.   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  

balansräkningen  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, 

antalet revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna 

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och revisorssuppleanter 

11. Fastställande av ägardirektiv i förekommande fall 

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12  Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

§ 13  Firmateckning 

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelseledamöterna och suppleanterna två i 

förening samt av verkställande direktören och styrelseledamot eller suppleant två i förening. 

 

Dessutom tecknas firman, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen, av verkställande direktören 

beträffande löpande förvaltning. 
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§ 14  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Boxholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 15  Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 

Kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

§ 16  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Boxholms 

kommun. 

 

 

_________________ 

Denna bolagsordning är antagen vid bolagsstämman 2007-04-25. 
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Boxholms kommuns författningssamling 

                      

    Antogs på extra bolagsstämma 1999-12-06 

 

 

Bolagsordning för Rederi AB S/S Boxholm II (publ) 
 

§ 1 Firmanamn Bolagets firma är Rederi AB S/S Boxholm II (publ). 

 

§ 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Boxholms kommun. 

 

§ 3 Verksamhet Bolaget ska bedriva rederiverksamhet med persontransporter samt  

därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital Aktiekapital ska utgöra lägst 790 000 kronor och högst 3 160 000 kr. 

 

§ 5 Nominellt belopp Aktie ska lyda på 200 kronor. 

  Aktierna skall inte vara berättigade till utdelning. 

 

§ 6 Aktieslag Aktier skall ges ut i två serier: serie A och serie B. A-aktie medför 10 

röster och B-aktie 1 röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 

10 180 st och B-aktier kan utges till ett antal av högst 5 800 st. 

 

  Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission har aktieägare 

företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till 

det antal aktier innehavaren först äger. 

  Aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall 

erbjudas samtliga aktieägare samt att om inte hela antalet aktier som 

tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut; aktierna skall 

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger 

och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning. 

 

  Vid fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i 

förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid skall gälla att 

ägare av aktie i serie A skall ha rätt till nya aktier av serie A, och att 

ägare av aktier i serie B skall ha rätt till nya aktier i serie B i 

förhållande till sin andel i aktiekapitalet. 

 

§ 7 Styrelsens Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre 

sammansättning suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till  

       dess stämma har hållits. 

  Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. 

 

§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med 

eller utan revisorssuppleant. 
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§ 9 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 

Inrikes Tidningar samt i rikstäckande tidning tidigast sex och senast 

fyra veckor före stämma. 

§ 10 Bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1 Val av ordförande vid stämman 

2 Upprättande och godkännande av röstlängd 

3 Val av en eller två justeringsmän 

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5 Godkännande av dagordning 

6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

7 Beslut 

a) om fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) om dispositioner beträffade bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 

direktören när sådan finns 

 

8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

9 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 

10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen 

 

  Vid bolagsstämman äger varje röstberättigad rösta för alla de aktier han    

        äger och företräder. 

 

§ 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1 – 31/12. 

 

                      ______________ 
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Boxholms kommuns författningssamling 

                                               Fastställd av Kfm 2014-08-18 § 97 
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Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 

förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av 

gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 

arkivmyndighetsfunktioner. 

Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
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1 § Namn och säte 

 

1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 

 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 

 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

 

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter 

enligt arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som 

förbundsmedlemmarna överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska 

särskilt skapa och förvalta en digital bevarandeplattform för digital information för 

slutarkivering och förvalta överlämnad digital information, härefter kallat Uppdraget. 

Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (2017:725) 

stadgas om kommunalförbund med de ändringar och tillägg som framgår av denna 

förbundsordning. 

 

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 

innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av 

slutarkiv för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 

medlemsorganisationens arkivreglemente.  

 

 

Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 

dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 

bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, 

samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt 

myndighetsutövningsuppgifter hädanefter kallat Bastjänster. 

 

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, 

rådgivning och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital 

arkivinformation. Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna 

behjälpliga i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner, 

arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar. 

 

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 

förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt 

genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet. 
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3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 

medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 

förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva 

de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska 

bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 

förekommande verksamhetssystemen.  

 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 

fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 

information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 

verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen 

är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 

långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

 

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning 

som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 

exempelvis rensning och gallring. 

 

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet 

med bestämmelserna i 3.10. 

 

Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 

Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna 

och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller 

delat övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande 

villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna 

anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt 

överlämnade uppgifter enligt denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 

 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  

 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 

förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i 

enlighet med kommunallagens bestämmelser. 
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5 § Förbundsfullmäktige 

 

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i 

förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses. 

 

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 

sammankallas vid behov. 

 

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

 

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande 

och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 

landet.  

 

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad 

som anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till 

kommunfullmäktige i hela landet ägt rum. 

 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige 

ska 9 kap 3 § och 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas. 

 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden 

som det annars enligt 5 kap 1 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om 

och därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

 

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

 förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 

 förbundsstyrelsen  

 ledamot i förbundsfullmäktige 

 

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har 

utslagsröst. 
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6 § Förbundsstyrelsen 

 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter 

med minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun 

som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare 

ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så 

bred representation som möjligt. 

 

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som 

gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med 

tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse 

efter det val då styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.  

 

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 

förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 

och en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från 

olika kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen ska 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas. 

 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om 

ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning 

som beskrivs i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

 ledamot i förbundsstyrelsen  

 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

 organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 

förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsstyrelsen. 

 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller 

ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens 

sammanträden. 

 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara 

offentligt. 

 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och 

de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. 

Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av 

förbundsfullmäktige fastställt styrdokument. 
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6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

 

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 

2022.  

 

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  

 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

 

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsstyrelsen. 

 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet 

för förbundet i dess helhet. 

 

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är enligt 9 kap 15 § kommunallagen skyldiga att på 

begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller 

landsting som är medlem i kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
 

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på 

förbundets hemsida.  

 
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 

förbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

 

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 

och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt 

paragraf 10 som respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre 

senaste verksamhetsår.  

 

 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
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enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas 

vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle 

komma att upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 
 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 

på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som 

nedan anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade 

uppgifter.  

 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 

summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna 

faktureras kvartalsvis i förskott. 

 

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 

beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende 

kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av information från olika 

verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband 

med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets 

budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 

 

10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 

förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i 

förbundet. För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den 

inträdande kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 

punkt 3.9 ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska 

sådana särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt 

självkostnadsprincipen). 

  

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 

ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen 

ingås gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i 

punkt 10.1 ovan. 

 

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 

kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. 
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11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt 

eller väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 

medlemskommuner.   

 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 

verksamhetens ekonomi och utveckling. 

 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 

utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 

förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. 

årlig temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 

förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 

förbundet. 

 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 

kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

 

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.  

 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni 

månads utgång. 

 

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 

 

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats enligt 

8 kap. 14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara 

offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas. 

 

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas 

möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor. Årsredovisningen ska hållas 

tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap 15 § kommunallagen. 
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13 § Utträde m.m. 

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.  

 

Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år 

uppsägning skedde.  

 

Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den 

utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt 

förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande 

förbundsmedlemmen.  

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske 

utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte 

som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid 

var tid anlitade auktoriserade revisor.  

 

Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om 

dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. 

Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande 

lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller 

sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.  

 

Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga 

avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med 

nedanstående undantag se 13.2. 

 

13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, 

vare sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, 

ett utträde med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. 

Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under 

uppsägningstiden.  Den ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan 

angivna förutsättningar, enligt följande: 

 Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.  

 Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas 

 Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas. 

 

13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de 

ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 
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14 § Likvidation och upplösning 

 

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet 

likvideras och dess verksamhet upphöra. 

 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 

ovan tillämpas. 

 

14.4 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. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbunds-

styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av 

behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationstiden. 

 

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 

annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 

slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

 

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen 

respektive revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största 

kommunens arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna 

arvodesbestämmelser.  
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17 § Ändringar i förbundsordningen  

 

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 

fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som 

anges i § 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 

förbundsstyrelsen.  

 

17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 

utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 

Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 

förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 

reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir 

en direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.  

18 § Särskilda bestämmelser 

 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 

Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 

förbundsstyrelsen ska tillträda.  

 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 

förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 

 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 

förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 

förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska 

ersättning utgå enligt punkt 10.5. 

 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av 

förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 

förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska 

ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga 1 till Förbundsordningen 20210409 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

 

Alvesta kommun Nybro kommun 

Borgholms kommun Olofströms kommun 

Bromölla kommun Osby Kommun  

Eslövs kommun Oskarshamns kommun 

Hässleholms kommun Ronneby kommun 

Höörs Kommun Region Blekinge 

Karlshamns kommun Tingsryds kommun 

Karlskrona kommun Vadstena kommun 

Lessebo kommun Vimmerby kommun 

Ljungby kommun Vellinge kommun 

Lomma kommun Åtvidabergs kommun 

Markaryds kommun  

Mörbylånga kommun Östra Göinge Kommun 

Flen Mönsterås 

Högsby Torsås 

Katrineholm Trosa 

Kinda Ödeshög 

Nya från 2022 Nya  från 2023 

Boxholms kommun Staffanstorp 

Ydre Kommun   

Sölvesborgs kommun  
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 

 

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 

statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 

samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas 

fram vid varje enskilt tillfälle.) 

 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet 

med särskilda avtal och beslut.  

För 2021 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 

anslutningsöverenskommelse. 

 

 

Alvesta   
542 400 

Bromölla 346 800 

Borgholm 294 400 

Eslöv 904 100 

Flen 452 700 

Hässleholm 1 407 800 

Högsby 164 200 

Höör 448 100 

Karlshamn   874 100 

Karlskrona   1 803 500 

Katrineholm 928 100 

Kinda 267 200 

Lessebo  238 900 

Ljungby  769 600 

Lomma 662 700 

Markaryds  275 500 

Mönsterås 366 800 

Mörbylånga 404 900 

Nybro 550 400 
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Olofströms  365 100 

Osby 358 000 

Oskarshamn 727 500 

Region Blekinge 2 533 000 

Ronneby  801 400 

Tingsryds  335 400 

Torsås 192 100 

Trosa 356 700 

Vadstena 201 600 

Vellinge 982 500 

Vimmerby 425 100 

Åtvidaberg 312 100 

Ödeshög 143 600 

Östra göinge 403 300 

Summa 19 839 600 

Nya från 2022 

 

Boxholm 147 000 

Ydre 100 700 

Sölvesborg 471 400 

 

Nya från 2023 

 

Staffanstorp 698 900 

 

 

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 

uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 

ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 

invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram 

vid varje enskilt tillfälle.).  

 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 

december året innan ny medlem träder in.  
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ITSAM-avtalet 2012-07-01           2 (6) 
 

1 Allmänt om ITSAM-avtalet 
1.1 Parter och giltighetstid 
Kommunalförbundet ITSAM nedan kallat ”ITSAM” och Kommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. 

Nedan kallas dessa sex kommuner ”medlemmarna”. ITSAM tillhandahåller även tjänsterna enligt detta avtal till medlemmarnas 

kommunala bolag om särskilt avtal tecknas med respektive bolag. 

Avtalet gäller från och med 2012-07-01 och tillsvidare. 

 
1.2 Styrdokument 
ITSAM har tre styrdokument. Förbundsordningen beskriver ändamålet med ITSAM och utgör den juridiska grunden för ITSAM. 

Reglementet beskriver hur direktionen ska arbeta. ITSAM-avtalet ska ses som ett komplement till förbundsordning och reglemente och 

beskriver förhållandet mellan ITSAM och dess kunder. 

 
1.3 Processbeskrivning 
Frågor av strategisk vikt går vidare efter framtagande av projektdirektiv till kommunchefsgruppen. Kommunchefsgruppen förankrar och 

låter bereda projektdirektiven i respektive kommun. Kommunchefsgruppen godkänner projektdirektiven men ska ta hänsyn till medlem-

marnas redan etablerade formaliserade samarbeten utanför ITSAM. Ambitionen är att arbeta för en sammanhållen lösning där eventuellt 

kommande upphandlingar hanteras gemensamt och att en anpassning kan ske successivt. ITSAM ansvarar för beredningen av slutligt 

förslag och lägger fram det för direktionen. Om direktion beslutar att genomföra projektet, verkställer ITSAM beslutet. 

 
1.4 Allmänt 
Avtalet ska ses som ett komplement till förbundsordningen och är inte tidsbegränsat. Medlemmar och ITSAM kan ta upp önskemål om 

revidering av ITSAM-avtalet. En revidering ska ses som ett tillägg till avtalet och ska godkännas av ITSAMs direktion och medlemmarna. 

I ITSAM-avtalet framställs de generella krav som ITSAM ska uppfylla och i hyresavtal konkretiseras dessa krav. 

Frågor på detaljnivå eller av mindre och temporär betydelse ska behandlas i hyresavtal och behöver endast godkännas av berörda parter. 

Styrande för hyresavtalen är t.ex. tjänstekataloger, prislistor. I respektive hyresavtal ska det framgå hur länge avtalet gäller och formerna 

för eventuella avtalsförändringar. 
 

1.5 I vilken ordning ska styrdokumenten gälla? 
Svensk lag, förbundsordning, reglemente, tillägg till detta avtal, detta avtal. 
 

1.6 Offentlighets- och Sekretesslagen och Personuppgiftslagen 
Det åligger ITSAM att informera anställda och konsulter om gällande sekretesslagstiftning, samt att tillse att dessa undertecknar en för 

ITSAM gemensam sekretessförbindelse. 

I avtal om behandling av personuppgifter som ITSAM tecknat med medlemmarna anges att ITSAM garanterar att personuppgifter enbart 

kommer att behandlas inom ramen för och på det sätt som anges i det särskilt upprättade avtalet som utgör grunden för parternas avtalsre-

lation, dvs. ITSAM-avtalet. Mot bakgrund härav föreskrivs att ITSAM endast får behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt för 

att underhålla och drifta de datorer, telefoner och annan utrustning för elektronisk datalagring som ITSAM har att hantera åt medlemmarna. 

 
2 Syfte och mål för verksamheten 
ITSAM ska leverera största möjliga kundnytta inom IT-området till medlemmarna. 

Syftet med ITSAM beskrivs i förbundsordningen §2 Förbundets ändamål. Kortsiktiga - mätbara - mål för verksamheten måste alltid vara 

linje med det långsiktiga syftet med verksamheten. I samband med att budget fastställs för kommande kalenderår ska direktionen uppställa 

ekonomiska, verksamhets- och personella mål inom olika områden av verksamheten. 
 

2.1 IT-drift 
ITSAM ska leverera en med hög tillgänglighet, säker och kostnadseffektiv IT-drift samt en god IT-support. Tillgänglighet, kvalitet och 

ekonomi konkretiseras i avtal mellan ITSAM och dess kunder. 

 

2.2 Beställarkompetens inom IT-området 
ITSAM bevakar IT-marknaden för medlemmarna räkning och ska vara en resurs när det gäller utvecklingsfrågor från IT-perspektivet. 

ITSAM ställer de tekniska kraven inom IT-området åt medlemmarna vid inköp/upphandlingar utifrån medlemmarnas formulerade behov 

och krav. 
 

2.3 Samordnare av IT-verksamheten 
Samordningen skapar förutsättningar för kommungemensamma system och förvaltningssystem som möjliggör samverkan mellan 

medlemmarnas verksamheter. ITSAM ska aktivt medverka till förbättringar och effektiviseringar i verksamheternas IT-verksamhet. 
 

2.4 IT-strategikompetens 
ITSAM svarar för medlemmarnas gemensamma IT-strategikompetens och har medlemmarnas uppdrag, att ta fram förslag till, att förankra 

hos medlemmarna, och därefter fastställa och genomföra gemensamma strategi- och policydokument inom IT-området. ITSAM ansvarar 

för att organisera genomförandet av fattade policy- och strategibeslut. ITSAM ska medverka till att interna styrdokument för en kommunal 

verksamhet som berör IT-området harmonieras med de övergripande styrdokumenten som fastställts av direktionen för ITSAM. 
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2.5 IT-arkiv 
ITSAM utför medlemmarnas arkivmyndighetsfunktion gällande tillsyn, råd och stöd, utbildning och utveckling. 

 
3 ITSAMs funktionsansvar 
3.1 Övergripande funktionsansvar 
När direktionen, efter den processbeskrivning som framgår av avsnitt 1.3 respektive 4.1, beslutat att ett system är av strategisk betydelse 

lyfts systemet upp från förvaltningsnivå till kommunnivå och ITSAM ska på medlemmarnas uppdrag vara systemägare.ITSAMs uppgift är 

att se till att medlemmarnas användare kan arbeta med funktionella IT-arbetsplatser. Med funktionsansvar menas allmänt summan av 

fungerande hårdvara, mjukvara och kommunikation. Funktionsansvaret regleras och definieras i respektive hyresavtal med kunden. De 

system som IT-verksamheten i Vimmerby kommun hittills har haft systemägaransvar för blir automatiskt kommunsystem i ITSAM. 
 

3.2 På kommunnivå 
ITSAM ska leverera en fungerande funktion för övergripande kommunsystem och ge nödvändig utbildning för användare vad det gäller 

kommunövergripande system . 

1. ITSAM äger och ansvarar för övergripande kommunsystem och hjälpsystem och är därmed systemägare för dessa. 

2. ITSAM ska för varje system tillsätta en systemansvarig 

3. ITSAMs systemansvariga ansvarar för funktionen hos egna system. Den systemansvarige administrerar behörigheterna i systemet. 

Dessutom ska den systemansvarige vara ITSAMs spetskompetens på systemet och följa med i utvecklingen av systemet. 

4. ITSAM ansvarar för systemutbildningar så att medarbetarna får tillräcklig kompetens för att effektivt utnyttja systemet 

5. ITSAM ansvarar för att övergripande kommunsystem uppdateras i enlighet med gällande avtal för respektive system 

6. ITSAM bekostar systemlicenser/systemutbildningar m.m. 
 

3.3 På verksamhetsnivå 
ITSAM ska leverera all utrustning för IT-arbetsplatsen, telefoni och kommunikation i nätverket samt support inom dessa områden. 

(=driftansvar). ITSAM ska tillhandahålla beställar/kravställarkompetens inom det IT-tekniska området då kommunala verksamheter ska 

införa/förändra system 
 

3.4 Förvaltningsspecifika system 
7. Medlemmarna äger och ansvarar för sina respektive förvaltningssystem. 

8. För varje förvaltningssystem ska det framgå vem hos medlemmen som är systemägare. 

9. Systemägaren ska för varje förvaltningssystem tillsätta en systemansvarig 

10. Systemägarens systemansvariga ansvarar för funktionen hos egna förvaltningssystem 

11. Den systemansvarige administrerar behörigheterna i systemet. Dessutom ska den systemansvarige vara 

systemägarens spetskompetens på systemet och följa med i utvecklingen. 

12. Systemägaren ansvarar för systemutbildningar så att medarbetarna får tillräcklig kompetens för att effektivt utnyttja systemet 

13. Systemägaren ansvarar för att förvaltningsspecifika system uppdateras i enlighet med gällande avtal för respektive system 

14. Systemägaren bekostar systemlicenser/systemutbildningar m.m. 

15. Hårdvaran köps/hyrs genom ITSAM 

16. ITSAM hjälper förvaltningarna att teckna service-/supportavtal med leverantörer 
 

3.5 Begränsningar i medlemmarnas handlingsutrymme och ansvarsområde 
1. På kommunnivå överlåter medlemmarna all egen IT-verksamhet till ITSAM 

2. Alla inköp av IT-utrustning sker via ITSAM. 

3. All drift/support av datorarbetsplatser, nät och serverutrustning (oavsett om det ligger ett kommunsystem eller ett förvaltningssystem 

på servern) regleras av hyresavtal mellan ITSAM och den kommunala verksamheten. 

 
4 Informationsutbyte 
ITSAM och medlemmarnas verksamheter ska regelbundet informera varandra om allt som berör den gemensamma verksamheten. 
 

4.1 ITSAM informerar 
1. ITSAM ska ge medlemmarna ekonomirapporter den 30 april (tertialrapport), 31 augusti (delårsbokslut) och 31 december 

(årsbokslut). 

2. ITSAM kallar kommunchefer till beredningsmöten inför direktionens sammanträden. Beredningen syftar till att förbereda frågor 

av kundkaraktär, t.ex. övertagande av system, övertagande av verksamhet, införande av nya system, produktifieringar av nya 

funktioner och IT-strategi-dokument. Beredningen syftar också till att samordna och utveckla medlemmarnas verksamhet med 

hjälp av IT-stöd. 

3. ITSAM sammankallar kundgrupper, som medlemmarna och ITSAM gemensamt bildat, inom kommunala verksamheter vid 

behov och minst 2 ggr/år för att informera om väsentliga förändringar i IT-verksamheten den tekniska utvecklingen inom den del av IT-

området som berör den kommunala verksamheten tänkbara effektivitetsvinster som nya lösningar möjliggör 
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4.2 Medlemmarna informerar 
Respektive kommunal verksamhet ansvarar för omvärldsbevakningen av nya förvaltningsspecifika system och ska via sina systemansva-

riga, informera ITSAM om nya system de blivit uppmärksammade på. De kommunala verksamheterna ska samråda med ITSAM och öv-

riga medlemmar vid behov av förändringar av IT-system inom den egna verksamheten (t.ex. arbetsplatsernas placering; utförsäljningar 

av verksamhet; ombyggnationer; personalförändringar). Förändringar av strategisk betydelse som påverkar medlemmarnas verksamheter 

beslutas av ITSAM efter att kommunchefsgruppen lämnat förslag/synpunkter på förändringen. En projektgrupp ska då tillsättas 

med representanter för medlemmarna och ITSAM för att utreda konsekvenserna och ansvara för ett eventuellt genomförande. 

 
5 Ekonomi 
5.1 Grundförutsättningar 
ITSAMs ekonomi baseras dels på en grundersättning från respektive medlem och dels på olika hyresavtal som tecknas mellan ITSAM och 

olika verksamheter hos medlemmen. Grundersättningen baseras på de ingångsvärden som gällt vid inträdet i ITSAM med avdrag för de 

produktifieringar som genomförts därefter. 

Grundersättningen finansierar ITSAMs kommunövergripande verksamhet och administration. Respektive medlems grundersättning till 

ITSAM, som gällde 2012-07-01 gäller fortsättningsvis med de justeringar som motiveras av att delar av verksamheten produktifieras. 

Grundersättningen ska justeras årligen, 1 januari. 

All verksamhet inom ITSAM, som kan produktifieras, ska successivt övergå från att vara grundersättningsfinansierad till att bli 

hyresavtalsfinansierad. 

På förvaltningsnivå ska det i avtal för förvaltningssystem, arbetsplatsrelaterade avtal och eventuella avtal som är direkt kopplade till en 

användare framgå avtalslängd, service- och supportåtagande/kostnader och hårdvarukapacitet mm. Villkoren i hyresavtalen ska vara 

likartade för medlemmarna och dess helägda bolag och ska normalt ha en avtalstid på 3 år, eventuella förlängningsklausuler ska framgå av 

avtalet. ITSAM ansvarar för sin egen administration men äger rätt att hyra tjänster externt. 
 

5.2 Budgetprocess 
ITSAMs budgetprocess har följande inslag, som vart och ett dryftas med kommunchefsgruppen så att hänsyn tas till medlemmarnas 

budgetprocess: 

a) Drifts- och investeringsbehov inventeras i mars avseende nästa kalenderår. ITSAM presenterar sina äskande beträffande 

grundersättningsjustering och övriga justeringar som inte regleras i tjänstekatalogen för nästföljande budgetår. 

b) Direktionen beslutar om budgetdirektiv senast i september. 

c) Direktionen beslutar om ITSAMs 3-års budget, investeringsbudget samt mål för god ekonomisk hushållning senast i november året 

innan ikraftträdande. 
 

5.3 Fakturering och prisjusteringar 
Grundersättningen debiteras kvartalsvis i förskott. I hyresavtalen framgår villkor för debitering och eventuell prisjustering. Normalt ska 

samtliga kostnader debiteras kvartalsvis och prisjustering ske årligen. Undantag kan dock förekomma t.ex. valutaförändringar. Under en 

övergångstid – så länge befintlig datorutrustning inte är utbytt – betalar kunden endast för support- och licenskostnader. 
 

5.4 Stöld och åverkan m.m. 
Medlem är försäkringsansvarig och ersättningsskyldig för självrisk vid eventuell stöld, åverkan eller annan skada av utrustning som är 

placerad hos denne. 
 

5.5 Investeringar 
Normalt sker ingen överlåtelse av redan gjorda investeringar till ITSAM och därmed stannar befintliga IT-kapitaltjänstkostnader kvar i 

respektive medlem. Om överlåtelse skulle ske ska dessa överföras till marknadsvärde. ITSAMs kostnad för en investering finansieras 

genom att ett hyresavtal tecknas mellan parterna. Hyresavtalet har samma löptid som investeringens avskrivningstid. I hyresavtalet 

fastställs hyresbelopp, löptid och vilka villkor som gäller vid en eventuell förändring. 

 
6 Drift 
6.1 Fysiska Nät 
6.1.1 Stadsnät, stamnät och annan fiberutbyggnad 
Nedanstående gäller stamnät och/eller stadsnät (nedan gemensamt kallat ”nät”) som är ägda av medlemmen. Dessa nät ska i första hand 

användas för kommunal verksamhet och ITSAM driftar denna del av nätet för medlemmens räkning. Om kapacitet utöver det kommunala 

behovet finns i nätet kan delar av detta hyras ut till kommunikationsoperatörer. Nätens ägare beslutar om eventuella investeringar. Ägarna 

tar alla kapitaltjänstkostnader och eventuella reparationskostnader för näten. Nedanstående gäller ej nät 2011-12-31 ägt av kommunalt 

bolag i Vimmerby. 

ITSAM har följande uppdrag i anslutning till de kommunalt ägda näten utanför fastighetsnäten: 

1. Vara medlemmens beställarkompetens i kontakter med leverantörer och andra parter och företräda medlemmen vid förhandlingar 

om avtal med 3:e part i samarbete med juridisk expertis och medlemmarnas gemensamma inköpsorgan. 

2. Vara drift- och dokumentationsansvarig för nätet, m.a.o. se till att nätet håller nödvändig kvalitet för att säkerställa driften för med-

lemmen och andra operatörer. Ansvara för drift på passiv nivå och på aktiv nivå. Drifta all kommunikationsbärande utrustning (routrar och 

switchar) för den kommunala verksamheten. Genomföra till/ombyggen på kundens begäran. ITSAM fakturerar gör gjorda arbeten. 

3. Bygga nät åt medlemmarna. Söka bidrag till finansiering av nätbyggnation, leda byggprojekt, bjuda in till byggmöten, slutredovisa 

projekten, samt ansluta samtliga hushåll, företag eller kommunala verksamheter under projekttiden 

4 Att uppdra till kommunikationsoperatör – att lämna offerter, ansluta hushåll och företag efter projektets avslut enligt den standard 

som krävs av nätägare. 
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6.1.2 Fastighetsnät 
De kommunala verksamheterna är skyldiga att i sitt avtal med fastighetsägaren följa ITSAMs ställda kvalitetskrav på nätstandarder. 

Fastighetsnät ägs, installeras och dokumenteras av fastighetsägare. Dokumentationen av fastighetsnät ska överlämnas till ITSAM 

Då medlemmen äger eller hyr fastigheten är ITSAM driftansvarig för fastighetsnäten. 

ITSAM ska medverka vid projektering av ny- och ombyggnationer av nät. 
 

6.2 Logiska nät 
Brandväggar, routrar och switchar samt driften av dessa ingår i ITSAMs funktionsansvar. Befintliga brandväggar, routrar och switchar 

uppdateras och ersätts av ITSAM. Vid utökning av verksamhet eller ombyggnation av verksamhet står verksamheten för kostnaden, 

offerter lämnas av ITSAM vid varje tillfälle. Trådlösa nät är produktifierade och finns i tjänstekatalogen. 
 

6.3 Logistik 
ITSAM erbjuder medlemmarna 36 och/eller 48 månaders leasing. 

ITSAM uppdaterar årligen utbudet av de olika datorpaketen samt leasingpriset varje kvartal. (se ITSAMs tjänstekatalog). 

ITSAM fastställer utbytestakt av datorer och annan utrustning i samråd med företaget som leasar ut dessa när detta är aktuellt. 

ITSAM tillhandahåller information för utbyte samt respektive verksamhets leasingsavtal av datorn och skärmar. ITSAM äger rätt att 

skrota/återta datorer. 

Kostnaderna för IT-arbetsplatsen, är uppdelad i 3 faktorer: leasing, licens och supportkostnad. 

Samtliga dator-lösningar som inte ingår i ITSAMs datorpaket debiteras enligt ITSAMs tjänstekatalog. 
 

6.4 Servicetekniker 
ITSAMs servicetekniker ska ge service och support lokalt hos varje medlem. En servicetekniker ska ta ett arbetsplatsansvar för t.ex. PC, 

skrivare, kopiator, telefon mm. Ärenden som inte kan lösas via fjärranslutning kräver en servicetekniker på plats. ITSAM ska tillhandahålla 

reservdelar som ska kunna avhämtas på varje kommunkontor ex. möss, tangentbord skärmar, kablar mm. 
 

6.5 System 
ITSAM ansvarar för samtliga systems backup och drift av servrar. Verksamheten tillsätter en systemansvarig för sitt förvaltningssystem 

och denne är kontaktperson från verksamhetens sida mot ITSAM. Varje förvaltnings systemansvarige ska tillhandahålla ITSAMs system-

grupp vilka filer som det ska göras backup på, systemets tillverkare/leverantör samt dennes telefonnummer till kund-

tjänst/felanmälan/ansvarig tekniker. Verifiering av backup ska planeras och regelbundet genomföras av systemansvarig tillsammans med 

leverantör och systemtekniker på ITSAM. Verksamheten ska hyra servrar och databasservrar med tillhörande lagringsutrymme, samt sup-

port som en funktion av ITSAM. Systemansvarige ska i gemensam planering med ITSAM planera in uppdateringar i god tid. 
 

6.6 Servicedesk 
Målet är att samtliga IT-relaterade frågor ska slussas via Servicedesk. Även frågor som tillhör systemansvarige inom förvaltningarna ska 

anmälas till Servicedesk, som registrerar ärendet och skickar det vidare efter överenskommet flödesschema. 

50% av alla samtliga ärenden ska lösas inom en arbetstimma och 80% ska vara lösta inom 5 arbetsdagar. Ärenden ska innehålla lösnings-

beskrivning, samt återkopplingar ska registreras i ärendet. Inaktiva ärenden där handläggaren sökt kund vid minst tre olika tillfällen, både 

telefon- och mailledes, under en tvåveckors period avslutas. (Om anmälaren pga av semester eller annan orsak varit frånvarande under 

perioden, kan denne återöppna ärendet efter anmälan till servicedesk.) Årligen ska en kundenkät genomföras för att utvärdera servicedesk. 
 

6.7 Projekt 
Projekt initieras i kundgrupperna eller internt inom ITSAM. När projekt initierats i en kundgrupp ska en projektledare utses, som tar fram 

projektdirektiv tillsammans med kundgruppen. Projekt som innebär ekonomiska konsekvenser för medlemmarna ska innehålla en förkal-

kyl. 

Projektdirektiven ska alltid tas upp i kommunchefsgrupen för godkännande. I de fall interna projekt inom ITSAM startas ska dessa projekt 

informeras om i de olika kundgrupperna. Projekten ska följa en standardiserad projektmetodik. 
 

6.8 Telefoni 
ITSAM upphandlar och tecknar telefoniavtal för medlemmarnas räkning och är deras företrädare i frågor som rör telefoni. Medlemmen har 

ansvaret att informera ITSAM om förändringar som berör telefonin, t.ex. om personal tillkommer/flyttar/slutar. Felanmälningar, 

beställningar och andra förändringar anmäls alltid till ITSAMs Servicedesk. 
 

6.8.1 Telefonister 
Medlemmarnas telefonister (receptionister) förblir anställda hos respektive medlem. Vid önskemål kan ITSAM offerera telefonisttjänster. 

ITSAM genomför utbildning/fortbildning av telefonister vad det gäller telefonidelen. Medlemmen faktureras utbildningskostnaden. 

Telefonistarbetsplats: Dator med mjukvara för telefonist hyrs av ITSAM. Drift och supportavtal beträffande utrustningen tecknas med 

ITSAM. Licenskostnad för hänvisningssystem, mjukvara för telefonist bekostas av medlemmen. 
 

6.8.2 Växelutrustning 
ITSAM har driftansvaret för växelutrustningen. I växelutrustning ingår: Växel, utbrutna steg, hänvisningssystem, röstbrevlåda, manage-

mentverktyg, statistikmoduler. Vid byte/uppgradering av befintlig utrustning sköter ITSAM inköp av denna och medlemmen hyr utrust-

ningen av ITSAM. ITSAM fakturerar medlem service/supportkostnaderna. Fördelningsprincip: antal anknytningar. 
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6.8.3 Telenät och Telefonutrustning 
Förhyrda teleledningar, samtalskostnader från operatör debiteras ITSAM som fakturerar respektive medlem för denna tjänst. ITSAM kon-

trollerar att leverantörer efterlever ingångna avtal. Vid tillkommande förhyrda förbindelser ska beställaren stå för hela kostnaden. Egen 

fiber/fastighetsnät: se 6.1. 

Fasta telefoner/fax: Kunden köper/hyr utrustning/anknytningar (fasta telefoner) enligt de avtal som ITSAM ingått med Leverantör. 

ITSAM fakturerar kunden för kostnaden. (se ITSAMs tjänstekatalog) 

Mobiltelefoner: Kunden köper/hyr utrustning (terminaler) enligt de avtal som ITSAM ingått med leverantör. Teknisk support för mobilte-

lefoni (t.ex. anpassningar för smartphones) och mobilt bredband beställs av ITSAM servicedesk. Kundavtal upprättas och ITSAM 

fakturerar kunden enligt detta. (se ITSAMs tjänstekatalog) 

Nya teletjänster som kan tillkomma under avtalsperioden regleras av ITSAM. Beställaren får bekosta tjänsten utifrån befintlig prislista. 

Exempel på sådan tjänst kan vara ”mobila anknytningar”(MEX/OE). (se ITSAMs tjänstekatalog) 
 

6.8.4 Kopplingar mellan telefoni och datorsystem 
Som tilläggstjänst (se ITSAMs tjänstekatalog) har ITSAM driftsansvar för kopplingar/synkronisering mellan hänvisningssystem och epost, 

mobiltelefon och kalender/epost och automatiserad SMS. 
 

6.8.5 Trafikavgifter 
ITSAM tecknar avtal med operatörer både för fast- och mobiltelefoni. ITSAM administrerar trafikavgifterna för fast telefoni och kan för-

dela kostnaderna ned till den nivå som beslutats för varje medlem. Trafikavgiften för mobiltelefoni skickas direkt från operatör till kund. 
 

6.9 ITSAM-Arkiv 
Lagstiftningens, E-delegationens, näringslivets och allmänhetens ökande krav och behov av att digitalt kunna få service och tjänster utförda 

dygnet runt ställer stora krav på nya digitala bevarandeformer av information, dels för att säkra invånarnas integritet och rättssäkerhet i 

enlighet med lagar och förordningar, dels för att förbättra informationens tillgänglighet och sökbarhet. 

Medlemmarnas arkivmyndighetsfunktion gällande tillsyn, råd och stöd, utbildning och utveckling utförs av ITSAM. 

Mål för ITSAM-arkiv 

 Maximalt utnyttja möjligheterna att samordna medlemmarnas funktioner av arkivmyndighetsfunktionen gällande tillsyn, råd och 

stöd, utbildning och utveckling. 

 Specialistkunskap som annars för medlemmarna är svår att bygga upp och behålla kan knytas till verksamheterna. 

 Samordningsvinster, t ex i form av ökad kvalitetssäkring av arkivtjänster samt minskad sårbarhet, kan uppnås. 

 Även den jävsituation gällande tillsynsärenden som allt mer uppstår 

på grund av förändrade nämndstrukturer skulle på detta sätt kunna avhjälpas. 

Respektive medlems avgift för ITSAM-arkiv framgår av tjänsteskrivelsen 2012-03-21. 

En årlig prisjustering görs enligt principen i 5.2, med hänsyn taget till verkligt invånarantal hos medlemmarna (1 november året innan) och 

ITSAM räknas som en genomsnittskommun. 

 

Detta avtal gäller under förutsättning av varje medlems godkännande. 

Boxholms kommun 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 

Kinda kommun 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 

Vimmerby kommun 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 

Ydre kommun 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 

Åtvidabergs kommun 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 

Ödeshögs kommun 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 

Kommunalförbundet ITSAM 

Ort och datum _______________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________________________ 
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Kommunalförbundet ITSAM 
(Ursprunglig förbundsordning 2008-08-18, senast reviderad 2019-11-11, kf § 121) 

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. Ordförande i kommunal-

förbundets 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 förbundets digi-

tala anslagstavla. Kungörelse om det sammanträde vid vilket budgeten skall antas, skall dessutom anslås 

på varje medlems digitala anslagstavla. Medlemskommunerna ansvarar för att anslag vid vilket budget skall antas anslås i 

laga ordning. 

 

§ 10. Beslutsfattande. 

Förbundets beslut fattas med enkel majoritet. 

 

§ 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. 
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§ 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. 

 

§ 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 eller annat inom förbundet utgår från respektive 

hemkommun i enlighet med dennas reglemente för förtroendevalda. 

Revisorernas arvode utgår från förbundet i enlighet med de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i 

Kinda kommun. 

 

§ 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.
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Boxholms kommuns författningssamling       K 7 c 

 

Kommunalförbundet ITsam  
(Revisionen av förbundsordning och tillhörande Reglemente träder i kraft 2012-07-01) 

 

Reglemente för direktionen 
Utöver vad kommunallagen (1991:900) stadgar samt vad som förskrivs i förbundsordning, antagen av medlems-

kommunernas kommunfullmäktige, skall följande gälla för direktionen. 

 

§ 1. Sammanträden. 

Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen beslutar eller när ordföranden anser det behövligt. 

Det är önskvärt att sammanträden kan förläggas till envar av medlemmarna. 

Direktionen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om direktionen inte är fulltalig, ska de 

som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet direktionsledamöter. Ordförande har utslags-

röst. 

 

§ 2. Jäv. 

Ledamot och/eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv, får åter tjänstgöra sedan ärendet i vilket 

jäv förelåg, handlagts. 

 

§ 3. Inkallande av ersättare. 

Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra skall snarast meddela detta till direktionens kansli för inkallande av ersät-

tare. 

 

§ 4. Ersättarnas tjänstgöring. 

Om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra skall ersättaren inkallas. Ersättare har rätt att närvara vid samman-

trädet och yttra sig. Ersättare har inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. För ersättare utgår ersättning 

efter samma grunder som för ledamot. 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har alltid rätt att tjänstgöra, även om ersättare trätt i leda-

motens ställe. Om ersättaren påbörjat ärende, skall denne ha rätt att tjänstgöra tills ärendet avslutats. 

Ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde före annan ersättare, även om turordningen därmed rubbas. 

 

§ 5. Ersättare för ordförande. 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan tjänstgöra skall den ledamot som har tjänstgjort längst i direktionen 

fullgöra ordförandens uppgifter. Vid lika tjänstgöringstid fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden för längre tid är förhindrad att fullgöra sina uppgifter, får direktionen utse annan ledamot att full-

göra ordförandens uppgifter. 

 

§ 6. Kallelse. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utsänds. Kallelse skall vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträ-

det samt åtföljas av föredragningslista och de handlingar ordföranden anser behövliga. Kallelse bör vara ledamot 

och ersättare tillhanda senast 8 dagar före sammanträdet. Kallelse skall samtidigt sändas till respektive medlems-

kommun. 

 

§ 7. Justering. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av direktionen. 

 

§ 8. Delgivning. 

Delgivning sker med ordföranden eller tjänsteman som direktionen bestämmer. 

 

§ 9. Undertecknande av handlingar. 

Handlingar som beslutas av direktionen undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den tjänsteman direkt-

ionen bestämmer. 

 

§ 10. Delegation. 

Förbundets delegationsordning fastställs av direktionen i särskilt dokument. 
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Boxholms kommuns författningssamling                                                                           
_____________________________________________________________________________

       Fastställt av Kfm 1987-03-11 

       Reviderat av Kfm 1993-02-22 § 10 

 

Stadgar för Stiftelsen Boxholms bruksmuseum 

 

§   1 

Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum har tillkommit genom en träffad överenskommelse  

1987-03-11 mellan Boxholms kommun och Boxholms Aktiebolag. 

I februari 1993 har även Fundia Steel AB ingått i stiftelsen genom att tillskjuta 50 000 kronor  

som bundet stiftelsekapital. 

 

§   2 

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten Karlsberg 1: 17 med därtill hörande anläggningar 

samt i dessa förvarade inventarier m  m  samt bedriva museal verksamhet och forskning i 

anknytning till Boxholms Bruk och Boxholms kommun. 

Förvaltningen bör ske på ett sådant sätt att den nuvarande industrimiljön bevaras så orörd som 

möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier bör sålunda underhållas så att anläggningen 

som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De bör också i den mån detta är 

praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten. 

Stiftelsen skall icke ha till uppgift att inbringa vinst 

 

§   3 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Boxholm och som består av 

nio ledamöter och nio personliga suppleanter. 

I styrelsen ingår: 

Boxholms kommun                3  ledamöter             3 suppleanter 

Boxholms AB                       2  ”                          2 ” 

Fundia Steel AB 2  ”                          2” 

Östergötlands läns museum     1 ”                           1 ” 

Svenska Metall avd 184 i 

samarbete med övriga fack- 

föreningar                               1 ”                           1 ” 

 

Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid som gäller för kommunstyrelsen i 

Boxholms kommun. 

 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskottet om fyra ledamöter och fyra personliga suppleanter. 

 

Arbetsutskottets befogenheter är beroende av uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet 

sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när samtliga ledamöter är 

närvarande. 

 

§   4 

Stiftelsens styrelse skall på kallelse av ordförande varje år hålla årssammanträde före utgången 

av maj månad och i övrigt sammanträda när ordföranden eller minst fyra ledamöter så finner 

påkallat. Kallelse skall utsändas senast två veckor före sammanträde. 
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§   5 

Vid årssammanträdet skall styrelsen utse ordförande och vice ordförande och kassör för tiden  

t o m  årssammanträdet påföljande år. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, varav 

kopia snarast skall tillställas samtliga ledamöter och suppleanter. 

 

§   6 

Styrelsen är beslutsför då ordförande och minst fyra ledamöter eller röstberättigade suppleanter 

är närvarande. Vid omröstning gäller den mening som erhåller flest röster eller, vid lika röstetal, 

den mening som ordförande biträder. 

 

§   7 

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen bemyndigar 

därtill. 

 

§   8 

Över förvaltningen av stiftelsen skall styrelsen föra fullständiga räkenskaper, vilka avslutas för 

kalenderår. Räkenskaperna med tillhörande verifikationer skall jämte kopior av styrelsens 

protokoll före utgången av mars månad påföljande år avlämnas till revision, varvid skall bifogas 

av styrelsen upprättad redogörelse för verksamheten under det gångna året. 

 

§   9 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka för varje år jämte 

suppleanter utse av Boxholms kommun. 

Styrelsen skall tillse, att revisionsberättelsen och årsredogörelsen senast vid utgången av maj 

månad överlämnas till kommunfullmäktige i Boxholm för beslut om ansvarsfrihet. 

 

§  10 

För beslut om ändring av stiftelsens stadgar fordras att beslutet fattas med minst 2 / 3 majoritet 

vid två på varandra följande styrelsesammanträde. 

 

För beslut om ändring av stiftelsens ändamål liksom vid beslut om stiftelsens upphörande gäller 

föreskrifterna i 1972 års lag om permutation. 

 

Om stiftelsens verksamhet upphör skall dess egendom, tillgångar och rättigheter tillfalla 

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum. 

 

§   11 

Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 

1929 om tillsyn över stiftelser. 

____________  
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Boxholms kommuns författningssamling                  
_____________________________________________________________________________ 

    Fastställd av Kfm 1987 § 14  

 

STIFTELSEURKUND FÖR  

BOXHOLMS BRUKSMUSEUM 
 

§   1 

Boxholms kommun och Boxholms AB överenskommer härmed giltighet från den 11 mars 1987 

att bilda en stiftelse, som benämns stiftelsen Boxholms Bruksmuseum. 

 

§   2 

Boxholms AB överlämnar genom särskilt gåvobrev till stiftelsen fastigheten kvarnbyggnaden 

med dit tillhörande mark samt de inventarier och verktyg som förvaras i museet. 

 

Boxholms kommun överlämnar föremål och material berörande brukets och ortens historia samt 

upplåter mark för parkeringsplatser på martinområdet. 

Samtliga stiftare överlämnar vardera ett stiftelsekapital om 50. 000.- 

 

§   3 

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten kvarnbyggnaden med därtill hörande anläggningar 

samt i dessa förvarade inventarier m m  samt bedriva museal verksamhet och forskning i 

anknytning till Boxholms Bruk och Boxholms kommun. 

 

Förvaltningen bör ske på ett sådant sätt att den nuvarande industrimiljön bevaras så orörd som 

möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier bör sålunda underhållas så att anläggningen 

som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De bör också i den mån detta är 

praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten. 

Stiftelsen skall icke ha till uppgift att inbringa vinst. 

 

§   4 

Stiftelsen Boxholms Bruksmuseum skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 

1929 om tillsyn över stiftelser. 

 

§   5 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Boxholm, och som består av 

sju ledamöter och sju personliga suppleanter. I styrelsen ingår: 

   

Boxholms kommun            2  ledamöter                   2  suppleanter 

Boxholms AB          2  ”                                  2  ” 

Östergötlands länsmuseum             1  ”                                  1  ” 

Premieklubben Kvarnen med stöd- 

förening för Boxholms Bruksmuseum           1  ”                                  1  ” 

Svenska Metall avd.  184  i sam- 

arbete med övriga fackföreningar            1  ”                                  1  ” 

 

Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid som gäller för kommunala nämnder. 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om tre ledamöter och tre personliga suppleanter 

Arbetsutskottets befogenheter är beroende av uppdrag av styrelsen. Arbetsutskottet 

sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när samtliga ledamöter är 

närvarande. 
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§   6 

Boxholms kommun medverkar till att i skälig utsträckning ställa kunnig personal till förfogande 

för att Boxholms Bruksmuseum skall kunna hållas tillgängligt för allmänheten. 

 

Stiftelsen skall från kommun, företag och organisationer upptaga framställningar om stöd och 

bidrag till stiftelsens verksamhet. 

 

Stiftelsen bör också vara aktiv för utverkande av anslag för verksamheten från exempelvis staten 

och fonder. 

 

Stiftelsen äger mottaga bidrag till gynnande av dess verksamhet såvida ej bidragen knutits till 

villkor som styrelsen finner stridande mot stiftelsens ändamål och arbetsvillkor. 

 

§   7 

De närmaste formerna för stiftelsens verksamhet är upptagna i särskilda, av stiftarna godkända 

stadgar. För beslut om ändring av stadgarna fordras att beslutet fattas med minst 2 / 3 majoritet 

vid två på varandra följande styrelsesammanträden. 

 

Beträffande beslut om ändring av bestämmelserna i denna stiftelseurkund liksom vid beslut om 

stiftelsens upphörande, gäller föreskrifterna i 1972 års lag om permutation. 

 

Om stiftelsens verksamhet upphör skall dess egendom, tillgångar och rättigheter tillfalla 

stiftelsen Östergötlands länsmuseum. 

_____________________ 

 

Å stiftelsens vägnar fastställes härmed denna stiftelseurkund att gälla från och med innevarande 

dag den            varvid jämväl godkännes bifogade stadgar för stiftelsen. 

 

För Boxholms kommun 1987-06-04                        För Boxholms AB 

 

Svante Larsson      Sigvard Paulsson 
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Boxholms kommuns författningssamling 

                   

    Fastställda av länsstyrelsen 1986-12-08 

 

 

 

 

Stadgar för Carl Tryggers stipendie- och understödsfond  

för Boxholm 

 
§ 1 Bakgrund I maj 1957 grundade styrelseordföranden i det dåvarande bruksföre-

taget Boxholms AB, direktör Carl Trygger, två stiftelser  

”Carl Tryggers fond för Boxholms AB:s tjänstemän och arbetsledare” 

och ”Carl Tryggers fons för Boxholms AB:s arbetare”.  

    Till dessa donerade Carl Trygger 500 aktier i Boxholms AB och 375 

aktier i AB Iggesunds Bruk respektive 1000 aktier Boxholms AB och 

500 aktier i AB Iggesunds Bruk. Aktierna i Boxholms AB utbyttes år 

1965 mot aktier i AB Iggesunds Bruk i samband med att Boxholms 

AB blev dotterbolag till Iggesunds bruk. 

       De båda stiftelserna sammanslogs fr o m 1973 till en, ”Carl Tryggers 

fond för Boxholms AB:s anställda”.  

     Boxholms AB omstrukturerades under 1981-1984 och samtliga tidiga-

re verksamhetsgrenar överfördes till nya företag och ägare. 

     Detta föranledde ändringar i stadgarna. Genom beslut den 18 novem-

ber 1986 medgav kammarkollegiet permutation. I samband härmed 

fick stiftelsen nya stadgar, som fastställdes av länsstyrelsen genom 

beslut den 8 december 1986. 

 

§ 2 Firma  Stiftelsens benämning skall vara ”Carl Tryggers stipendie- och         

        understödsfond för Boxholm. 

 

§ 3 Ändamål  Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av     

       barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt  

       lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

   

  De ändamål, vartill stiftelsens medel sålunda må användas, skall vara    

       sådana att stiftelsen uppfyller de villkor, som jämlikt 7 § 6 mom lagen  

       om statlig inkomstskatt i dess lydelse enligt lag (1985:263) eller  

      motsvarande lagrum skall vara uppfyllda för att stiftelsen skall fritagas  

      från skattskyldighet för annan inkomst av fastighet och rörelse samt  

       enligt bestämmelserna om arvskatt och gåvoskatt vara fri vrån arvskatt  

       och gåvoskatt. 

 

  Bidragsberättigade skall i första hand vara personer som varit anställda  

       vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar. Som förut  
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      anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning  

      jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget. 

  Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande  

      bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar. 

 

  När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten  

      ligger inom Boxholms kommun. 

 

§ 4 Villkor för utdelning Minst en sjättedel av varje års nettoavkastning skall tillföras stiftelsens  

       kapitalbehållning. 

 

  Bidrag från fonden till samma mottagare bör utgöra lägst 5 % och högst  

      15 % årligen av vid årets ingång gällande basbelopp enligt lagen om  

   allmän försäkring. Av utdelningsbart belopp enligt denna paragraf bör  

       högst 20 % balanseras till nästkommande år för att då utdelas. 

 

§ 5 Styrelse  Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av  

     fem personer och lika många suppleanter. Styrelsen skall ha sitt säte i  

       Boxholms kommun i Östergötlands län. 

 

  Å stiftelsens vägnar utfärdade handlingar skall för att vara för stiftelsen  

      bindande undertecknas av två styrelseledamöter eller ordförande eller  

     ock på sätt styrelsen generellt för viss tid eller i särskilt fall beslutat. 

  

  Två ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för dem skall utses av  

      kommunfullmäktige i Boxholms kommun, två ledamöter jämte supp- 

       leanter för dem av LO:s lokalorganisation i Boxholm och en ledamot  

     jämte suppleant för denna av SIF:S och SALF:s lokala organisationer 

       i Boxholm. Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år. 

      Styrelsen utser inom sig ordförande. 

 

§ 6 Styrelsens beslutförhet Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika  

      röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 Styrelsens åligganden  Styrelsen har att förvalta stiftelsens kapital som skall placeras i först- 

      klassiga värdehandlingar såsom obligationer, förlagsbevis, aktier m.m. 

      och på sätt att rimlig säkerhet för kapitalets bestånd finns samtidigt 

      som skälig avkastning erhålles. 

 

  Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som justeras av  

      ordförande jämte annan vid sammanträdet utsedd styrelseledamot. 

 

  Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla  

      urkunder och handlingar som rör stiftelsen ävensom eljest beträffande  

      de föreskrifter som meddelats om förvaltningen. 

 

  För stiftelsen skall genom styrelsens försorg föras noggranna räken- 

      skaper, som avslutas årligen den 31 december. 
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  Bokslut jämte en av styrelsen upprättad och undertecknad berättelse  

     över förvaltningen överlämnas före den 1 mars till revisorerna, vilka  

     senast den 15 april skall avlämna sin revisionsberättelse, i vilket skall  

      angivas om anledning till anmärkning mot förvaltningen förekommit. 

 

  Styrelsen och revisorernas berättelser överlämnas till kommunfull. 

      mäktige i Boxholms kommun, som har att besluta om redovisningen  

     fullgjorts på ett sätt som överensstämmer med god revisionssed och om  

     ändamålet uppfyllts. 

 

§ 8 Revision  Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två  

     revisorer, som utses av kommunfullmäktige i Boxholms kommun. 

 

§ 9 Ändring av stadgar Ändring av och tillägg till dessa stadgar beslutas av stiftelsens styrelse  

     men skall godkännas av kommunfullmäktige i Boxholms kommun samt  

     underställas länsstyrelsen för fastställelse. 

   

  Ändringar av stiftelsens stadgar skall ske med iakttagande av  

     permutationslagens regler. 

 

§ 10 Tillsyn  Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen enligt 1929 års lag om  

     tillsyn över stiftelser. 

 

 

   _______________ 
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Boxholms kommuns författningssamling 

                     

    Fastställda av länsstyrelsen 1985-11-18 

 

 

 

 

Stadgar för Boxholms Fritidsstiftelse 
 

§ 1 Bakgrund 

Denna stiftelse har tillkommit genom ombildning av den tidigare stiftelsen ”Boxholms 

Aktiebolags Personalstiftelse” efter det att Boxholms Aktiebolag genom omstrukturering 

uppdelats i flera fristående mindre bolag. Stiftelsens tidigare anknytning till ett särskilt företag 

var därför inte längre ändamålsenlig. Med stöd av 22 § lagen om tryggande av pensionsutfästelser 

m m ändrade länsstyrelsens innehållet i stiftelsens dåvarande stadgar genom beslut den 18 

november 1985 samt fastställde nya med förändrat innehåll. Länsstyrelsen omregistrerade därvid 

även stiftelsen till en allmännyttig stiftelse. 

 

§ 2 Firma 

Stiftelsens namn är Boxholms Fritidsstiftelse. 

 

§ 3 Ändamål 

Stiftelsens ändamål är att bereda möjlighet till vistelse på fritidsanläggningar ägda eller hyrda av 

stiftelsen. 

 

Upplåtelse av anläggningarna skall efter ansökan ske till: 

I första hand: 

- Personer som är eller varit anställda inom företag härrörande ur det tidigare bruksföretaget 

Boxholms Aktiebolag, ävensom dessa personers familjer. 

I andra hand: 

- Personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjer. 

- Personer bosatta på annan ort, som arbetar på arbetsplats inom Boxholms kommun, ävensom 

deras familjer. 

I tredje hand till annan sökande. 

 

§ 4 Styrelse 

Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av nio ledamöter och samma 

antal suppleanter, tillsatta för en tid av tre år. Fyra ledamöter och suppleanter för dem utses av 

LO:s lokalorganisation i Boxholm samt två ledamöter och suppleanter för dem av TCO:s 

organisationer i Boxholm. De på så sätt valda ledamöterna utser sedan övriga styrelseledamöter 

och suppleanter. 

 

Styrelseledamöter må skiljas från uppdraget av den som tillsatt ledamot. Sker så eller avgår eljest 

ledamot, skall snarast utses efterträdare för återstående mandattid. Styrelsen skall ofördröjligen 

skriftligen göra anmälan härom till länsstyrelsen. 

 

Styrelsen utser inom sig ordförande. 
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, som är skyldig utlysa sammanträde om tre 

ledamöter påfordrar det. Till sammanträdet skall kallas samtliga ledamöter. 

 

Vid styrelsesammanträde skall genom ordförandens försorg föras protokoll, som justeras av två 

styrelseledamöter, varav en från varje huvudorganisation. 

 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

 

§ 5 Styrelsens säte 

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Boxholm. 

 

§ 6 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Vi lika röstetal har sittande 

ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 Styrelsens åligganden 

Styrelsen har att förvalta stiftelsens medel och tillgångar. Stiftelsens kapital skall årligen ökas 

med minst tio procent av nettoöverskottet. 

 

Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla urkunder som rör stiftelsen 

ävensom eljest beträffande de föreskrifter som meddelats om förvaltningen. 

 

Styrelsen åligger att för räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och 

utgifter, årligen avsluta räkenskaperna samt inom tre månader efter räkenskapsårets slut till 

länsstyrelsen insända dels berättelse hur stiftelsens ändamål blivit under året främjat, dels 

sammandrag av räkenskaperna enligt fastställt formulär och dels revisionsberättelse. 

 

Stiftelsens räkenskapsår avslutas per kalenderår. 

 

Förvaltningen skall i övrigt ske under beaktande av vad som följer av lagen (1929:116) om tillsyn 

över stiftelser. 

 

§ 8 Revision 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av två revisorer, som utses av 

Boxholms kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna skall varje år före den femtonde mars avlämna berättelse över verkställd granskning 

till kommunfullmäktige i Boxholm, som har att besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. 

 

§ 8 Ändring av stadgar 

Ändring av stiftelsens stadgar får ske endast efter godkännande av länsstyrelsen eller vid ändring 

av stiftelsens ändamål enligt bestämmelserna i permutationslagen. 

 

§ 10 Tillsyn 

Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser. 

 

           ______________________ 
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