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      2017-09-18 
    

Förbundsordning för Kommunalförbundet  

AV Media Skåne. 
Förbundet bildades på obestämd tid 1997 och startade sin verksamhet 1998. 

Ändringar av och tillägg till förbundsordningen har antagits av medlemmar 2017 och 

träder i kraft 1 januari 2018. 

 

1 § Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet AV Media Skåne och 

har sitt säte i Hässleholm.  

 

2 § Medlemmar 

Medlemmar i Kommunalförbundet är: 

Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, 

Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommun. 

 

3 § Ändamål och uppgifter 

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, 

förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att 

främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom 

områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt 

tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende 

modern pedagogik och teknik. 

 

Uppgifter: 

• Utlåning och distribution av pedagogiskt material, film, ljud, litteratur, digital 

teknik och digitala läromedel.  

• Tillhandahålla plattform för strömmande media. (Streaming). 

• I enlighet med förbundets ändamål erbjuda medlemskommunerna tillgång till 

relevant teknik till självkostnadspris inom utbildning, förskola och annan 

pedagogisk verksamhet.  
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• Garantera att samtliga produkter och tjänster är kvalitetssäkrade före utlåning 

och inköp. 

• Erbjuda förmånliga gemensamma avtal för digitala läromedel. 

• Genomföra event såsom läromedelsmässa och andra pedagogiska träffar för 

inspiration och information inom pedagogisk verksamhet. 

• Erbjuda medlemmarna utbildningar i form av kurser och konferenser. 

• Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. 

• Samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med 

motsvarande verksamheter i första hand i närliggande län men också vid 

behov övriga Sverige. 

 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla 

andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunal-

förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina 

förbundsmedlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften skall detta göras så att 

intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för densamma. 

 

4 § Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 

särskilt reglemente. 

 

5 § Direktionen 

Direktionen skall bestå av en ledamot och en ersättare från varje förbundsmedlem, 

dvs. 12 ledamöter och 12 ersättare. Mandattiden för ledamöter och ersättare är fyra 

(4) år räknat från första januari året efter det då allmänna valet till kommunfullmäktige 

ägt rum i landet. 

 

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som 

ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens 

sammanträden och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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6 § Kungörelser och tillkännagivanden 

Kommunalförbundet skall på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan skall 

kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Varje förbundsmedlem skall ges 

möjlighet att länka sin webbplats till den webbplats där kommunalförbundet har sin 

anslagstavla. 

 

Kommunalförbundet skall på sin anslagstavla publicera kommunalförbundets: 

- tillkännagivanden om direktionens sammanträden 

- tillkännagivanden av justerade protokoll 

- tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte skall anmälas till en nämnd 

- justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och inte strider 

mot lag eller annan författning 

- upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 

7 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen eller genom 

förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

 

8 § Revisorerna 

Förbundet skall ha tre (3) revisorer. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 

utser revisorerna. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. Tre av 

medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer. Varefter tre nya 

medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod tills alla 

medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

 

9 § Kostnadstäckning 

Kommunalförbundets årliga kostnader skall täckas genom avgifter. 

Kommunalförbundet skall debitera medlemmarna avgifter för utförda tjänster efter 

självkostnadsprincipen. 
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10 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till medlemmarnas folkmängd. Till grund för fördelningen gäller 

respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 

räkenskapsåret, avrundat till en decimal. 

Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall att förbundet  

skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av 

förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

Samma fördelning skall gälla för borgen som medlemmarna ingår i förbundet. 

 

11 § Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning 

Verksamhetschefen har att, till direktionen, årligen framlägga förslag till budget.  

Budgeten skall innehålla beslutsförslag för verksamheten och ekonomin under 

budgetåret, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den därefter 

kommande tvåårsperioden. Budgetförslag skall förgås av dialogmöte med 

revisorerna vad avser revisionsbudget. 

Direktionen skall årligen fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget, 

uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och årsredovisning. 

Direktionens sammanträden, vid vilka budgeten fastställs samt årsredovisningen 

godkännas, skall vara offentligt och skall tillkännages på kommunalförbundets 

anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.  

Förslag till budget samt årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten på 

förbundets anslagstavla från och med tillkännagivandet av det sammanträde med 

direktionen då budgeten skall fastställas respektive årsredovisningen skall 

godkännas. 

 

12 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med direktionen. 
Allmänheten har rätt att i elektronisk form (e-post) ställa frågor om årsredovisningen 
vid direktionsmöte då årsredovisningen behandlas. Sådana frågor skall inkomma till 
kommunalförbundet senast tre arbetsdagar före det direktionsmötet då års-
redovisningen behandlas. Frågor om årsredovisningen besvaras vid direktionsmötet 
samt även med e-post till frågeställaren. 
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13 § Lån, borgen m.m. 

Förbundet har inte rätt att uppta lån, teckna borgen, garantier eller motsvarande utan 

godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan 

godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

 

14 § Samråd, insyn och kontroll 

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över 

dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas enligt kommunallagen av 

kommunstyrelsen i respektive kommun. Direktionen skall före beslut, samråda med 

medlemmarna i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 

15 § Ersättningar för förtroendeuppdrag 

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen 

eller andra organ regleras i kommunalförbundets bestämmelser, arvoden och 

ersättning till förtroendevalda, enligt bestämmelser för arvoden och ersättningar som 

tillämpas i Hässleholms kommun. Arvode och andra ekonomiska ersättningar till 

revisorer och revisorsersättare skall utgå enligt de regler som tillämpas i 

Hässleholms kommun. 

 

16 § Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 

månader räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker. Regleringen av 

de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

bestäms i en överrenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.  

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemen utträder ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

17 § Likvidation och upplösning 

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden i 16 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Förbundet ska också träda i likvidation om minst tre av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut 
härom. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.  
 



6 (6) 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AV Media Skåne | Finjagatan 44, 281 51 Hässleholm | Växel 0451- 38 85 80  

Bankgiro: 5161–8163 | Orgnr: 222000–0943 

Webb: avmediaskane.se | E-post: kontakt@avmediaskane.se  

 

 
 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 
10 § angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna 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 förvaltnings- 
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  
 
Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 

18 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall, om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 

skiljeförfarande (SFS 1999:116). 

 

19 § Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 

direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 

fullmäktige för beslut.  

Ny medlem som har antagits medges tillträda medlemskapet i förbundet den 1 

januari kalenderåret efter det att samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom 

fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av samtliga 

förbundsmedlemmar. 

 

20 § Ändring av förbundsordningen 

Ändring och tillägg till denna förbundsordning skall fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Kommunalförbundets direktion skall ges möjlighet att yttra 

sig över förslag om förändrad förbundsordning. 

 

 


