TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-02-27
Dnr 18/0002-20
Direktionen 2017-03-09

Förbundsordning
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2018-06-29.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen
och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya
förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva
förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen
men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation
och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga
yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller
tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det
regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa
att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.
Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning. Förslaget kommer
sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive
kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya
förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.
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Bakgrund och ärendeprocess
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av den nya kommunallag
som trädde i kraft 1 januari 2018 men även för att direktionen i september 2017 beslutade att
öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Förbundsordningen har inte reviderats sedan
förbundets start 2013 bortsett från att nya medlemmar skrevs in i årsskiftet 2014/2015 då
förbundet senast tog in nya medlemmar.
Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ
som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. De 12 nya
medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och
redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen.
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Majoriteten
av yttrandena framför att de inte har några synpunkter och är positiva till förslaget. Några
synpunkter med ändring- eller tilläggsförslag har inkommit från Västra Götalandsregionen
(VGR), kommunstyrelsen i Göteborgs Stad, kommunstyrelsen i Skövde kommun samt
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping. Nedan beskrivs synpunkterna samt vart eventuell
revidering finns i förbundsordningen:











Att nuvarande skrivning om att anta någon av medlemskommunernas finanspolicy ska
kvarstå. Tolkförmedling Väst håller på att arbeta fram en egen finanspolicy på inrådan av
redovisningschef. Den nya finanspolicyn är mer anpassad efter kommunalförbundets
organisation och kommer vara framtagen innan införandet av den nya
förbundsordningen.
Att det framgår vilka befogenheter och vilken sammansättning som ett eventuellt
arbetsutskott eller beredningsutskott ska ha. Ändringen i förbundsordningen innebär att
direktionen ges möjlighet att inrätta nödvändiga organ för att vara fortsatt effektiv.
Befogenheter och sammansättning skrivs fram om behovet av ett organ uppstår.
Att riktlinjer för förbundets budgetprocess förtydligas. Detta har gjorts under § 15.
Att en utgångspunkt för medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bör
vara att det är kommuner som ingår i VGR. I samband med beslutet att öppna upp för
fler medlemmar i september 2017 uppkom diskussionen om kommuner utanför VGR
kan ansöka. Inga kommuner utanför VGR har dock ansökt om medlemskap och därför
föreslås direktionen ta ställning till frågan först om den uppkommer i framtiden.
Att det borde framgå om det finns beslut i direktionen som kräver kvalificerad majoritet.
Detta beskrivs nu under § 8.
Att det bör framgå att allmänheten får ställa frågor under årsredovisningssammanträdet.
Det framgår nu i § 16 att sammanträdet då årsredovisningen behandlas inte är offentligt.
Att det behövs tydliggöras hur medlemmarnas styrning i förbundets ekonomi och
verksamhet utövas eftersom det under § 14 mestadels beskrivs om medlemmarnas insyn.
Styrningen beskrivs i flera paragrafer av förbundsordningen och ett förtydligande har
gjorts om vilka paragrafer det gäller.
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I kommunallagens 9 kap och § 6 beskrivs vad en förbundsordning i ett kommunalförbund ska
ange. De flesta inkomna samrådssynpunkter berör punkterna som beskrivs i nämnd paragraf och
förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en
förbundsordning upprätthålls.
Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning som sedan kommer
skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för beslutsfattande. Beslut i
respektive fullmäktige ska tas senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2019-01-01.

Förändringarna i korthet
2 § Nya medlemmar
Följande 12 nya medlemmar läggs till i förbundsordningen: Bollebygd, Dals Ed, Herrljunga,
Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda.

4 § Organisation
Under denna paragraf har det skrivits in att förbundet har möjlighet att inrätta egna organ. Viss
text kopplat till införandet av förbundet är borttagen.

8 § Beslut
I enlighet med kommunallagen ska det regleras i förbundsordningen om det fattas några beslut
som kräver kvalificerad majoritet. Därför har det tillkommit en paragraf med information att
direktionen inte fattar den typen av beslut.

12 § Kostnadstäckning
I nuvarande förbundsordning finns en skrivning att om årets kostnader inte täcks enligt andra
stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i
relation till värdet av nyttjade tjänster under året. Denna skrivning är borttagen efter dialog i såväl
presidiet som direktionen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Skrivningen i paragrafen är justerad i enlighet med rekommendationer av redovisningschef
utifrån att en egen finanspolicy kommer att tas fram. Justeringen gäller riktlinjer vid lån.

§ 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarnas styrning över verksamheten beskrivs i flera olika paragrafer. Vilka paragrafer det
gäller har lagts till i förbundsordningen i § 14.
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15 § Budgetprocess, § 16 Årsredovisning
I den tidigare förbundsordningen beskrivs budget och årsredovisning i samma paragraf. Det har
nu förtydligats genom att det i § 15 framgår att det är kommunalförbundets budgetprocess som
beskrivs och att det i § 16 handlar om årsredovisning. Beskrivningen av årsredovisningen är
dessutom mer utförlig och tar upp att sammanträdet för årsredovisningen inte är offentligt.

Övriga ändringar
I övrigt är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den
nya kommunallagen.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar
Förslag till ny förbundsordning

Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

