
Bilaga l3
Karlsborgs kommunfullmäktige sammanträde 31 maj 2010 kl 18.30
NÄRVAROFÖRTECKNING
NAMN

LEDAMOTER NZirvarande Frånvarande

Peter Lindroth (S)

Anna Bruzell (S)

Stig Carlsson (S)

Gunnar Ekfeldt (S)

Ann-Sofie Axelsson (S)

Leif Andersson (S)

Inga-Lill Klahr (S)

Hans G Andersson (S)

Eveft Fingal (S)

Vega Kihlström (S)

Johan Toftling (S)

Peggy Johansson (S)

Gunnar André (S)

Barbro Björklund (KD)

Arders Äkerstedt (FP)

Sture Carlsson (FP)

Inger Larsson (FP)

Siv Sanderson (M)

Martin Arlman (M)

Bengt-Göran Clemborn (M)

Agneta Artman (M)

Jan-Erik Engqvist (C)

Per-Olof Andersson (C)

Jarl Karlsson (C)

Joakim Carlsson (C)

Anders Lundgren (C)

Jerry Gustavsson (C)

Kjell Sjölund (C)

Äke Eriksson (C)

Maria Gustavsson (S)

LarsÄke Carlsson (M)

Summa ordinarie:
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NAMN

ERSÀTTARE

Roger Johansson (S)

Agnetha Bergdahl (S)

Niclas Johansson (S)

John-Olof Larsson (S)

Ninnie Siderud (S)

Ronny Siderud (S)

Ingemar Bjurén (S)

Berit Ekstedt Gustavsson (C)

Tobias Lille (C)

Stig Karlsson (C)

Marita Karlsson (C)

Bo Waller (M)

Tage Nordkvist (M)

Ulla Wallerstedt (M)

Anders Ståhl (FP)

Marianne Jägerström (FP)

Bjöm Rubenson (KD)

Walter Eriksson (KD)

Antal ordinarie och ersättare totalt:
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Svar på fråga till allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 201 0-05-3 I ftan Rzidda
bamens lokalÍìirening i Karlsborg genom Ingrid Ohlsson.

Det beslut som nu kommunfullmäktige ftireslås ta irurebär att Karlsborgs kommun är positiv
till att erbjuda platser ftir upp till fem stycken ensamkommande flyktingbam.
Socia/n2imnden återkomrner med ftirslag på hur mottagandet ska ske och organiseras.
Helt klart ¿ir att det kommer att ske i samarbete med andra kommuner och att en dialog om
detta ¿t igang.
Med anledning av det âirende som ska behandlas har intejag uppfattat några
meningsskiljaktligheter mellan partiema utan uppfattar att vi alla ?ir överens om att göra en
insats fÌir dessa bam/ungdomar.
Det fin¡s idag två stycken ensamkommade flyktingbam som kommunen har ansvar fìir.
Ingen av dessa finns idag fysiskt i kommunen.

KARLSBORGS I(OMMIJN
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BILAGA (Med hänvisning till aktuell paragraf)

3 S Förlorad arbetsinkomst

Ersättning medges enligt ettdera av nedanstående alternativ

I För anställd skall löneavdragèts storlek per timma styrkas genom intyg från
arbetsgivare (kopia av lönebesked eller annat, styrkt, intyg)

ll För egenföretagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av auktorise-
rad revisor. Ersättningen skall baseras på föregående års taxerade inkomst.

// Vrt<ande om ersättn¡ng för förlorad arbetsinkomst ska inlàmnas till kommunen senast
// Aen siste i månaden, 2 månader efter intjänandemånaden. I annat fall awisas
f/ yrkandet.
Y

7 g Arsarvode

Grunden för beräkning av årsarvode skall vara det arvode som en
riksdagsledamot har och skall följa detta arvodes utveckling.

Arvodet för kommunstyrelsens ordförande skall vara 80% av arvodet för
riksdagsledamot.

Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande avser 100% tjänstgör¡ng.

Arvodet för kommunstyrelsens vice ordförande är 50% av arvodet för
kommu nstyrelsens ordförande.

Uppdraget som kommunstyrelsens vice ordförande avser 507o tjänstgöring.

,Arsarvode skall justeras nedåt om den som innehar uppdraget har andra
uppdrag där ersättning ingår. Justeringen skall stå i proportion till antalet
frånvarotimmar under ordinarie arbetstid.
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BILAGA (Med hänvisning tillaktuell paragraf)

3 S Förlorad arbetsinkomst

Ersättning medges enligt ettdera av nedanstående alternativ

I För anställd skall löneavdragets storlek per timma styrkas genom intyg från ar-
betsgivare (kopia av lönebesked eller annat, styrkt, intyg)

ll För egenföretagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av auktorise-
rad revisor. Ersättningen skall baseras på föregående års taxerade inkomst.

// Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inlämnas till kommunen senast
// den siste i månaden, 2 månader efter intjänandemånaden. I annat fall awisas
( Yrkandet.

7 g Arsarvode

Grunden för beräkning av årsarvode skall vara det arvode som en
riksdagsledamot har och skall följa detta arvodes utveckling.

Arvodet för kommunstyrelsens ordförande skall vara B0 % av arvodet för
riksdagsledamot.

Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande avser 100 % tjänstgöring.

Arvodet för kommunstyrelsens 2:ê vice ordförande är 50 % av arvodet för
komm u nstyrelsens ordförande.

Uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande avser 50 % tjänstgöring.

Arsarvode skall justeras nedåt om den som innehar uppdraget har andra
uppdrag där ersättn¡ng ingår. Justeringen skall stå i proportion till antalet
frånvarotimmar under ordinarie arbetstid.
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F örbundsordning für Sâmordningsfärbundet HjoTiBorg

Fö¡bundsordning ftir Samordningsftirbundet i kommunema Hjo, Tibro och Karlsborg.
SamordningsfÌirbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.

1$

Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsfürbundet HjoTiBorg.

2S

Förbundets säte

Förbundets säte är Hjo kommun.

3S

Fõrbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Länsa¡betsnämnden i Västra Götaland,
Förs?ikringskassan i Västra Götaland och kommunparten delas av Hjo kommun, Tibro
kommun och Karlsborgs kommun.

4$

Förbundets ändamål

Förbrurdets åindamål Zir att inom kommunema Hjo, Tibro och Karlsborgs geografiska område
svara fü¡ en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan fürsäkringskassa,
länsarbetsnämnd, region och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning.
De samordnade resursema skall användas ftjr samordnade bedömningar och insatser i syfte att
den enskilde skall uppnå elier fÌirbättra sin fÌirmåga att utftira ftirv?irvsarbete.

s$

Styrelsen

SamordningsfÌirbundet skall ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 5 ersättare. Västra Götalandregionen,
Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan i V¿isha Götaland utser en
styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser en styrelseledamot och två ersättare, en
från varje kommun som inte 2i¡ ledamot i styrelsen. Ersättare har nZirvaro- och yttra¡de¡ätt.

o
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Ordfìirandeskapet, ordftirande och vice ordftirande, är rullande och styrelsen utser ordftjrande
och vice ordfììrande ftir en period om ett år. Kommr¡nemas representant Íìiljer ett års
mandatperiod, vilket gör att alla kommuner har innehaft en ordinarie plats i styrelsen inom en
treårsperiod.

Ledamötema och ersättarna väljs ftirsta gången från den I april 2007 till och med den 3l
december 2010. Härefter väljs ledamöter och e¡sättare ftir fyta år räknat från och med den 1

januari året efter det att val av fullmåiktige i västra Götalandsregionen och kommunema ägt
rum.

Styrelsen skall utse firmatecknare och attestant.

6S

Uppgifter och beslutanderâtt

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga parter ¿ir tjänstgörande.
Ordfìirande har utslagsröst vid lika röstetal om sådan situation skulle uppstå.

Förbundet har till uppgift att

- besluta om mål och riktlinjer für den finansiella samordningen,

- stödja samverkan mellan samverkanspartema,

- finansiera insatser som avse¡ individer som är i behov av samordnade rehabiliterings-
insatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin fürmåga att utftira
fürvärvsarbete och som ligger inom de samverkande partemas samlade ansvars-
område,

- besluta på vilket sätt de medel som står till fìirfogande ft)r finansiell samordning skall
användas,

- svara ftir uppftiljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsema samt

- upprätta budget och årsredovisning fÌir den finansiella samordningen.

SamordningsfÌirbundet får inte besluta i frågor om ftirmåne¡ eller rättigheter ftjr enskilda eller
vidta åtg¿irder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av
tjänster avsedda ftir enskilda.

7$

Personal

Förbundsstyrelsen skall utse/anställa en tjänsteman, som har att leda a¡betet inom Förbundet
enligt styrelsens anvisningar.

\
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8$

Initiativriitt

Medlem i ftirbundet har rätt att väcka ¿irenden i ftirbundsstyrelsen.

e$

Samråd
Styrelsen skall se till att medlemmama får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som Zir av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

r0$

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella
anslagstavlan hos Hjo kommun, Tibro kommun, Karlsborgs kommun och Västra
Götalandsregionen.

lrs
Andelar i tillgångar och skulder samt ftirdelning av kostnader

Medlemmama har vid varje tidpunkt andel i ftirbundets tillgångar och skulder i Íìirhållande
till vad man tillskjutit Íìtr âtt Uicka kostnadema.

Medlemmarna skall t?icka de kostnader für Íìirbundets verksamheter som inte täcks på affiat
sätt. Fördelningen skall därvid va¡a sådana att ftirsäkringskassan bidrar med hälften av
medlen, regionen med en firirdedel samt Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner med en

fzirdedel. Kommunernas andel best?immer varje kommuns befolkningsunderlag 16 till 64 är
per en I november.

12$

Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen skall upprätta kvartalsvisa uppftiljningar med helårsprognos ftir
verksamheten och ekonomin som tillstäIls medlemmama. Förbundsstyrelsen skall också
årligen till medlemmarna i sâmband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall och som
skall godkåinnas av varje medlem.

Samordningsfìirbundet ñr inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver
nåir det gäller sedvanliga krediter ftir verksamheten.

H'A ft çP
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Budget

Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för ftirbundets verksamhet och ekonomi fìir
de nåistftiljande tre åren. För det ftirsta av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad

årsbudget. Över- respektive underskott öve¡fìirs till nästa verksamhetsår.

Ärsbudgeten skall åtftiljas av mål fìi¡ verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessfiiriru:an samråda med
fü rbundsmedlemmama om budgeten.

Första årsbudgeten omfattar 1 apnl200? till och med 31 december 2007. Därefter fastställs
årsbudgeten av fürbundsstyrelsen senast den 30 november aret Ítire budgetåret (kalenderår).

14$

Revision

Förbundets ¡äkenskaper och årsredovisning samt styrelsens fiJrvaltning skall granskas av
revisorer Íìir ftirbundsmedlemmarnas räkning. Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden
utser en gemens¿rm revisor, Västra Götalandsregionen utser en revisor samt kommunema
utser en gemensam revisor. Reviso¡er utses i övrigt i enlighet med bestämmelsema i 25 $ i
lagen (2003: I 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorema väljs Íìirsta gången från den I april 2007 till och med den 31 december 2010.
Härefter väljs revisorer für fyra år räknat från och med den 1 januari aret efter det att val av
fullmäktige i Västra Götalandsregionen och korimunema ägt rum

Vid ¡evision till2impas bestlimmelsema i 26 $ i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning
.av rehabiliteringsinsatser.

1s$

Utträde

En ftirbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda w fÌirbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år.

Vid ftirbundsmedlems utträde upplöses fìirbundet och medlemmamas ekonomiska
mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i I 1 $ i denna ftirbundsordning.

(,tö /( vø



16$

Likvidation och upplösning

Förbundet kan t¡äda i likvidation om medlemmama Íir överens dåirom eller om en eller flera
medlemmar utträdei ur fürbundet.

När ftirbundet trätt i likvidation skall skuldema betalas och egendomen avyttras. Härefter
skall kvarva¡ande tillgangar ftirdelas enligt principema i 11 $ i denna ftirbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar fìir likvidation.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning Ítir sin ftirvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en Ítirvaltr:ringsberättelse över likvidationen i sin heìhet
med redovisningen av betalningen av skulder, ftirsäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgangar. Till berättelsen skall fogas redovisningshaadlingar ffir hela
,likvidationen.

Nåir ftirvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama delgivits medlemmama är
fìirbundet upplöst.

17S

Tvister

Tvìster mellan ftirbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol.

18$

Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer

Ersättning Íìir arvoden och ersättningar till ordÍörande, vice ordfiirande, styrelseledamöter och
ersättare skall fiilja Västra Götalandsregionens arvodesprinciper. Den revisor som utses av
Förs2ikringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestËimmelser.

Ordftirande och vice ordförande i samordningsftirbundet ersätts med 4 % respektive 3 o/o av
fast månadsersättning ftir heltidsarvoderat regionråd.

.A,rvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i best¿immelsen i 25 $ lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av fìirbundet.

le$

Arkivtillsyn

Ansvaret ftir tillsynen av att samordningsftirbundet fullgör sina skyldigheter enligl arkivlagen
(1990:782) åvilar kommunstyrelsen i säteskommunen.

È rí ?F



20s

Ändring av fïirbundsordning

Kan endast ske av medlemmamas beslutande organ.

21$

Förbundets bildande

Förbundet anses bildat den 1 april 2007 under ftirutsättning att samtliga medlemmar då
godkänt denna fiirbundsordning.

ftJT HJO KOMMTJNFULLMÄKTIGE

fìiT TIBRO KOMMTINFULLMÄKTIGE

fiJ¡ KARLSBORG KOMMLTNFULLMAKTIGE

ftJT FÖRSÀKRINGSKASSAN I VÄSTRA GÖTALAND

ft'T ARBETSFÖRMEDLINGEN

ft'T VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Förbundsordning für Samordningsftirbundet HjoTiBorg
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Förbundsordning for
Samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg

samordningsfìirbundet ha¡ in¡ättats med stöd av ragen (2003:r2r0)om finansie samordningav rehabiliterin gsinsatser.

1$ Förbundets namn

Förbundets namn ?ir SamordningsÍtirbundet SkövdeHjoTiBorg.

2$ Förbundets säte

Förbr¡ndets säte ?ir Skövde kommun.

3$ tr'örbundets medlemmar

Fõrbi¡ndets medlemmar är V_ästra_G-ötalandsregionen, ArbetsÍìirmedlingen,
Försäkringskassan, Skövde, Hjo, Tibro och K;l;;;Ë; ;;-*rr"r.
4g Förbundets ändamål

Fö¡bundets ?indamål 2ir att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara für en
!rynsif l samordning inom rehabiliteringsomr¿¿et meUan Èooizit irrgrku"*n,
Arbetsftirmedlingen, våistra Götarandsrelionen o"r, ir.iuà", Hj", Ti;r;;;h ¿arlsborgskommr¡ner i synle att underlätta och uppnã en effektiv resursanvzindning. De samordnaderesu¡sema ska anvrindas für samo¡dnade bedömningar och insatse¡ i ,yñ" utt a"r, 

"n.lita" 
ruuppnå eller frirbättra sin fürmåga att utfìira fijrv¿wårU"t".

5$ Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse.

sty¡elsen ska bestå av lna ledamöter och åtta ersãttare. varje samverkande part utser varderaen ledamot och en ersättare. Kommunema uts". 
"n 

,Ç"t."täau-ut o"t, t 
" "i 

øimrã, 
"" 

te,varje kommun som inte ?ir ledamot i styrelsen.

Ersãttare ha¡ närva¡o- och ythanderãtt.

Förbundsordnin grñr"\arordning"ñrbo@
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Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordfìirande och en vice ordñrande enligt nillande
schema ñ¡ den tid som styrelsen best¿immer. Kommunemas representant fìiljer ett å,rs

mandatperiod vilket innebãr att alla kommuner innehaft en ordinarie plats i styrelsen inom en

ffraårsperiod.

Ledamöter och ersättare väljs ftir tiden ûån och med dèn I januari 201 I till och med den 3l
december 2014. Härefter väljs ledamöter och ersättare fìir frra år ¡åiknat fian och med den I
januari året eter det då val av ñ¡llmZiktige i region och kommuner har ägt rum.

6$ Uppgifter och beslutanderlitt

Styrelsen tir beslutsfìir nZir samtliga parter 2ir tjänstgörande. Vid lika röstetal ha¡ ordftirande
utslagsröst. Fö¡bundet har möjlighet att sammanträda per capsulam.

Fö¡bundet har till uppgift att
l. besluta om mål och riktlinjer für den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkanspartem4
3. finansiera insatser som avser individer som 2i¡ i behov av samordnade

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnâr eller ftirbättrar sin ftirmåga
att utfìira fürv¿irvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade
ansvarsområde,

4. besluta på vilket sätt de medel som står till ftirfogande fìjr finansiell samordning ska
användas,

5. svara für uppftiljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsema samt
6. upprätta budget och årsredovisning ftir den finansiella samordningei.

Förbundet f"ar inte besluta i frågor om ftirmåner eller rättigheter frir enskilda eller vidta
åtg¿irder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller.som avser tillhandahållande av
tjänster avsedda ftir enskilda.

Förbundet fär inte svara für offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.

7$ Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tj¿insteman, som har att leda a¡betet inom fìirbundet enligt
styrelsens anvisningar samt ansva¡a ftir att ärenden är beredda infür styrelsebeslut.

Styrelsen har därutöver rätt att utse personal som erfordras ftir att utfìira administrativa
uppgifter.

8$ Initiativrätt

Medlem i ñrbundet har rätt att vãcka ett ärende i fìirbrmdsstyrelsen.

9$ Samråd

Styrelsen ska se till att medlemmarna fir ta stãllning innan sådana beslut i verksamheten som
Zir av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fõrbundsordning ñrSmordningsfõrbundet SkõvdeHjoTiBorg 2010-01-25
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10$ Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den ofliciella
anslagstavlan hos respektive kommun och Västra Gõtalandsregionen.

11$ Andelar i tillgångar och skulder samt fürdelning av kostnader.

Medlemmama har vid varje tidpunkt andel i fürbundets tillgangar och skulder i ftirhållande
till vad man tillskjutit ftir att täcka kostnaderna.

Medlemmama ska täcka de kostnader ftir Íìi¡bundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen ska dzirvid vara sådan att Förs¿ik¡ingskassan bidrar med halften av medlen,
Västra Götalandsregionen med en fiärdedel samt skövde, Hjo, Tibro och Karlsborgs
kommune¡ med en fiärdedel. Kommunernas finansiering baseras på varje kommun-s
befolkningsunderlag 16 - 64 årper den I november.

12$ Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos ftir verksamheten och
ekonomin som tillstäills medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmama
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Fö¡bundet Jår inte ingå borgen.

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter ftir
verksamheten-

13$ Bùdget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan für ftirbundets verksamhet och ekonomi für de
nästfiiljande tre åren. För det fürsta av de tre å¡en ska styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Över- respektive underskott överfti¡s till nästa verksamhetsår.

Ärsbudgeten skall åtftiljas av mål ftir verksamheten.

.A.rsbudgeten fastställs av ftirbundssty¡elsen senast den 30 november året frire budgetåret
(kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessfÌirinnan samråda med fürbundsmedlem.n-u-u o.
budgeten.

14$ Revision

Fõrbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens ftirvaltning ska granskas av en
revisor ftir varje fti¡bundsmedlems rãkning. För Försäkringskassan och A¡betsftirmedlingen
utses en gemensam revisor. Revisorer ufses i õvrigt i enlighet med bestämmelsema i 25 $
lagen Q003:-1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Õnskv¿irt är att vãsha Götalandsregionen och kommunema i samråd utser en gemensam
revisor. om inte det 2ir mõjligt utser vãstra Götalandsregionen sin revisor och de ingående
kommunema enas om en gemensarn revisor.

Fõrbundsordning ñr Samordningsñrbundet SkõvdeHioTiBorg 2010-01-2S
z 1- /,4

lil€ f( Prt



Mandattiden ñr revisorer ä¡ densamma som ftir styrelseledamõter enligt 5 $ i denna
ftirbundsordning.

Fö¡ revisor som Förs?ikringskassan utser finns inte någon fastst¿illd mandattid.
Försäkringskassan ñro¡dnar revisor efter upphandling ftir dên tid som upphandlingen fian tid
till aruran avser.

Vid revision tillämpas best?immelsema i 26 $ i lagen (2003: l2l0) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.

15 $ Uttrãde

En ftirbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda r¡r fìi¡bundet. Uppsägningstiden är
d?irvid tre år.

Vid uttrãde ska medlemmamas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sãgs i ll $ i derura frirbundsordning-

16$ Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmama ä¡ överens därom eller om en eller flera
medlemmar utträder ur ftirbundet.

N2ir fìirbr¡ndet t¡ätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fiJrdelas enligt principema i 1 I $ i derura ftirbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar fti'r likvidationen.

När,styrelsen har fullgiort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning fìir sin fìirvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en ftirvaltningsberãttelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, ft)rsåiljning av egendom och skiftet av d?irefler
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar ftir hela likvidationen.

N?ir ñrvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmama är
ftirbundet upplöst.

17$ TVister

Tvister mellan fti¡bundet och dess medlemma¡ ska avgõras vid allrn?in svensk domstol.

l8$ Ersättning till ledamõter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordñrande, vice ordfõrande, öwiga styrelseledamõter, ersãttare
och revisorer ska ñlja Vãsha Götalandsregionens principer. Den revisor som utses av
Försãkringskassan ska ersättas enligt Försãkringskassans best¿kr¡melser.

O¡dfirande och vice ordftirande i ñrbundet ersätts med 4 respektive 3 %o av fast
månadsersättning ftir heltidsarvoderat regioruåd,
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Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 $ lagen (2003:
l2l 0) om fiiransiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av ftirbundet.

19$ Arkivtillsyn

A¡sva¡et fìir tillsynen av att fiirbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:7g2)
åvilar kommunstyrelsen i Skövde kommun.

20$ Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i fÌirbundsordningen ska fastställas av fìjrbundets medlemmar.
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