Förbundsordning för kommunalförbundet
Konstmuseet i Norr
§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Konstmuseet i Norr och har sitt säte i Kiruna
kommun i Norrbottens län.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Kiruna kommun och Norrbottens läns
landsting.
§ 3 Ändamål
Ändamålet med kommunalförbundet är att gemensamt driva
länskonstmuseieverksamhet i Norrbottens län. Verksamheten skall ha sin fysiska bas
i Kiruna men bedriva sin programverksamhet i hela Norrbottens län.
§ 4 Kommunalförbundets uppgifter
Det ankommer på förbundet att bland annat:
 väcka intresse för och sprida kunskap om konst i Norrbottens län
 bidra till en utveckling inom svensk samtidskonst genom att producera nya
konstprojekt med bas i Norrbotten.
 Genom pedagogiska insatser stärka intresset och kunskapen om
konstbegreppet hos barn och unga i samband med de konstprojekten som
genomförs
Utöver de ovan angivna uppgifterna kan medlemskommunerna, efter samråd, uppdra
åt kommunalförbundet att svara för viss verksamhet, förutsatt att denna har
anknytning till förbundets övriga uppgifter eller förbundets övergripande ändamål
enligt 3 §.
§ 5 Organisation
Kommunalförbundet är organiserat som ett förbund med en förbundsdirektion.
Förbundsdirektionen skall anta en arbetsordning för direktionsarbetet. Direktionen
har rätt att inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet
på ett effektivt och korrekt sätt.
§ 6 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. Varje
medlemskommun utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare vardera.
Till ledamot och ersättare i förbundsdirektionen kan enbart utses den som tillika är
ledamot eller ersättare i respektive förbundsmedlems fullmäktige.
När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från valets
förrättade till utgången av år 2018. Därefter utses ledamöter och ersättare för
fyraåriga mandatperioder räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige ägt rum i hela landet.
Direktionen väljer vid ingången av varje mandatperiod bland sina ledamöter en
ordförande och en vice ordförande för de närmaste två åren. Vice ordförande skall
utses bland de ledamöter som representerar förbundsmedlem som inte innehar

ordförandeposten. För nästkommande tvåårsperiod skall presidieposterna växlas
mellan förbundsmedlemmarna.
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma medlem som ledamoten.
Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunalfullmäktige har bestämt vid
valet.
§ 7 Beredningsorganisation
Förbundet skall ha en beredningsgrupp bestående av två (2) personer från vardera
medlem. Förbundets verksamhetschef/museichef är föredragande är i
beredningsgruppen.
§ 8 Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två (2) revisorer. Varje förbundsmedlem skall utse en (1)
revisor vardera. Revisorerna väljs för samma mandatperioder som ledamöterna och
ersättarna i förbundsdirektionen. Revisorerna väljs bland dem som har rösträtt vid
val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
§ 9 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 förbundsmedlem genom framställan av kommun/landstingsfullmäktige eller
kommunal/landstingsstyrelsen.
 Organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.
§ 10 Närvarorätt
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.
§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden
Kiruna kommuns officiella anslagstavla är tillika förbundets anslagstavla. Förbundets
kungörelser, tillkännagivanden av protokoll och övriga tillkännagivanden ska anslås
på förbundets anslagstavla.
Kungörelser om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
§ 12 Finansiering
Kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt,
finansieras med bidrag från förbundsmedlemmarna.
Driften av verksamheten ska finansieras av förbundsmedlemmarna så att
Norrbottens läns landsting svarar för 60 procent och Kiruna kommun för 40 procent.
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan
förbundsmedlemmarnas godkännande.
Bidrag enligt den fastställda budgeten skall erläggas med en fjärdedel per kvartal i
förskott. Inbetalningen skall vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i
respektive januari, april, juli och oktober månad.
En rapportering av de faktiska kostnaderna skall ske senast vid utgången av mars
månad året efter det år rapporteringen avser.

§ 13 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till förbundsmedlemmens ansvar enligt 12 §.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle
sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
För sådana tillgångar som medlemskommunerna tillskjutit i samband med bildandet
av förbundet ska respektive tillskjutande medlem ha rätt till dem tillskjuten
kvarvarande egendom.
§ 14 Budget och ekonomisk styrning
Budgetförslag för kommunalförbundet skall fastställas av förbundsdirektionen senast
vid juni månads utgång året före budgetåret. Förslaget skall därefter snarast
överlämnas till förbundsmedlemmarna för erforderliga beslut.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
När budgeten fastställts av respektive fullmäktige bestämmer förbundsdirektionen
storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt
grunderna i 12 och 13 §§.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar
ska samråd ske med förbundsmedlemmarna. Innan direktionen beslutar om
förändringar eller tillägg till planen ska yttranden inhämtas från medlemmarna.
Direktionen ska avlämna kvartalsrapporter över verksamheten till
förbundsmedlemmarna.
§ 15 Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse skall efter godkännande i
direktionen senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser överlämnas
till respektive medlemsfullmäktige för erforderlig hantering.
§ 16 Medlemskommunernas insyn och kontroll
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över
dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommun/landstingsstyrelsen hos
respektive förbundsmedlem.
Förbundsdirektionen skall varje kvartal avlämna verksamhetsrapport till
medlemmarna.
Förbundsdirektionen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som
förbundsmedlem efterfrågar. Förbundsdirektionen svarar också, på eget initiativ, för
att informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av
större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.
Förbundsdirektionen är skyldig att följa gällande författningsbestämmelser för
verksamheten, av medlemmarna antaget reglemente för direktionen, samt övriga av
medlemmarna gemensamt antagna policys och riktlinjer för verksamheten.
§ 17 Ersättningar
För ledamöter och ersättare som representerar kommunen/landstinget i direktionen
samt för förbundets revisorer gäller respektive kommuns arvodesreglemente.
Respektive kommun administrerar och ansvarar för utbetalning av arvoden till
ledamöter, ersättare och revisorer som representerar den egna kommunen.

Respektive kommuns bestämmelser för att kompensera för bortfall av
pensionsgrundande inkomst skall gälla för ledamöter, ersättare och revisorer som
representerar den egna kommunen.
§ 18 Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är två år räknat från ingången av den månad då
uppsägningen skedde. Parterna kan komma överens om att medlem skall medges rätt
att frånträda endast visst verksamhetsområde som bedrivs av förbundet. I en sådan
situation gäller motsvarande uppsägningstid som vid totalt utträde om inte
medlemmarna enas om annat. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse
mellan förbundsmedlemmarna. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de
andelar i förbundets tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder
ut förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
§ 19 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträdet ska förbundet
omedelbart träda i likvidation.
Förbundsmedlemmarna kan även i andra fall gemensamt besluta om likvidation av
förbundet.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i
likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem
eller av likvidatorn.
När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom, i den mån det behövs
för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller
på annat lämpligt sätt. I första hand skall emellertid förbundets tillgångar fördelas ut
på förbundsmedlemmarna i enlighet med 13 §. Förbundets verksamhet får tillfälligt
fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet
av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga
förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning
eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer
behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta.
§ 20 Tvister
Tvister mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska
i första hand lösas genom förhandlingar medlemmarna emellan och i andra hand i
allmän domstol med Gällivare Tingsrätt som första instans.

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen.
Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari
2017.
Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

