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Stadgar för Västsvenska Kommunalförbundens Samorganisation  

VästKom, Ideell förening 
 

1§ Namn och säte 
Föreningens namn är Västsvenska Kommunalförbundens Samorganisation (VästKom). VästKom har 
sitt säte i Skövde, Västra Götalands län. 

2§ Ändamål 
VästKom är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götalands län och 
skall ha till ändamål att på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen.  

VästKoms uppgifter är således; 

att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra Götalandsregionen 
samt med statliga och andra länsorgan 

att biträda medlemmarna i förhandlingar gentemot Västra Götalandsregionen samt statliga och 
andra länsorgan, samt 

att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som berör 
kommunerna 

att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk för kommunal 
samverkan 

3§ Medlemskap 
Medlemmar i VästKom är Göteborgsregionens kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, 
Fyrbodals kommunalförbund och Sjuhärads kommunalförbund. 

Medlem äger ej rätt att utträda ur VästKom och kan ej heller uteslutas. 

4§ Avgifter 
Medlemmar skall betala den årsavgift som föreningsstämman beslutar. Årsavgiften fastställs till ett 
fast belopp per invånare för respektive kommunalförbund, utifrån befolkningsstorleken den 1 
november året före det år medlemsavgiften fastställs. 

Årsavgiften utges halvårsvis i förskott i januari respektive i juli. 
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5§ Föreningsstämma 
Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ. Här utövas medlemmarnas rätt att 
besluta i VästKoms angelägenheter. 

a. Ombud 
Varje medlem företrädas på föreningsstämman av ett ombud och en ersättare. Varje ombud har en 
röst. Ombud och ersättare utses för samma mandatperiod som för medlemmarnas styrelse. 

b. Arbetsordning 
Föreningsstämma skall på kallelse av styrelsen hållas inom sex månader, året efter det år val till 
kommunfullmäktige hållits. 

Extra föreningsstämma skall hållas när en medlem skriftligen så begär eller när styrelsen så finner 
påkallat. Endast de ärenden som föranlett stämman far behandlas vid extra föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma skall ske sex veckor före såväl ordinarie som extra stämma. 
Handlingar inför stämman skall var ombud och ersättare tillhanda senast två veckor före stämman. 

Ersättare i föreningsstämman har närvaro- och yttrandefrihet. Ledamöter i VästKoms styrelse har 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på stämman. 

Medlem har rätt att väcka ärende på stämman. Skriftlig framställan härom skall vara styrelsen 
tillhanda senast fyra veckor före stämman. 

På VästKoms ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma; 

• val av ordförande för stämman  

• val av protokollförare 

• val av en justerare 

• upprättande och godkännande av röstlängd 

• fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  

• val av styrelseordförande och en vice ordförande  

• val av styrelseledamöter 

• ersättningar till styrelsens ledamöter  

• ram för årsavgift 

• årsredovisningar och ansvarsfrihet  

• samt övriga frågor 

c. Beslutsförhet 
Föreningsstämman är beslutsför då minst tre av ombuden eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 

Föreningsstämman beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden vid 
sammanträdet biträder. 
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6§ Styrelse 
Styrelsen leder VästKoms verksamhet, har inseende över dess övriga organ och förvaltar dess egendom. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman och nomineras av medlemmarna. Varje medlem nominerar högst 
fyra men minst tre ledamöter, varav minst tre skall ha säte i medlemsförbundens styrelsers presidier. 

Avgår ordföranden eller vice ordföranden under mandatperioden utser styrelsen inom sig ledamot att 
tjänstgöra i den avgångnes ställe. 

Avgår ledamot under mandatperioden äger styrelsen rätt att besluta om vem som skall vara ersättare i 
den avgångnes ställe. Den ersättande ledamoten skall dock ha motsvarande plats i det 
kommunalförbunds presidium som den avgångne ledamoten innehaft. 

Styrelsen sammanträder på tider den själv beslutar, på kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel 
av ledamöterna skriftligen så begär. 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet 
utslagsröst. 

Styrelsen kan utse särskilda beredningar för att handha uppgifter som styrelsen tilldelar dem. 

7§ Föreningskansli 
VästKom skall ha ett kansli som, under styrelsens överinseende, handhar VästKoms administration och 
löpande verksamhet. 

Chefen för VästKoms kansli svarar inför styrelsen för VästKoms löpande förvaltning. 

8§ Firmatecknare 
Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen kan bemyndiga två ledamöter att gemensamt teckna 
föreningens firma. 

9§ Ersättningar och övriga kostnader 
Respektive medlem utger arvode och andra ersättningar för de ledamöter som företräder medlemmen i 
VästKoms styrelse och beredningar.  

10§ Räkenskapsår och redovisning 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

Styrelsen har för varje räkenskapsår att avge årsredovisning, som skall bestå av resultaträkning, 
balansräkning och förvaltningsberättelse. 

11§ Revision 
VästKom skall ha en auktoriserad revisor. 

Revisorn skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse. 
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12§ Stadgeändring 
Ändring av stadgarna beslutas av föreningsstämman med enkel majoritet. 

13§ Upplösning 
VästKom upplöses när en majoritet av på stämman närvarande röstberättigade medlemmar beslutar 
om upplösning. 

14§ Likvidation 
Vid VästKoms upplösning skall dess behållning, efter det att skulder betalats, fördelas mellan 
medlemmarna i proportion till den medlemsavgift de enligt stadgarna erlagt. 
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