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Förslag till yttrande, förslag från Hällefors och
Ljusnarsbergs kommun om justering av
förbundsordningen
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till yttrande gällande Hällefors och Ljusnarsbergs
kommuns ändringsförslag gällande förbundsordningen.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2017 har förbundet haft i uppdrag att företräda medlemskommunernas
gemensamma intressen inom infrastruktur och kommunikationer. Kompetensen att
företräda kommunerna har köpts av Lindesbergs kommun under 2017-2018. Tanken
var att förbundet självt skulle tillskansa sig denna kompetens under 2019 och framåt
men det kräver en enighet bland medlemskommunerna. Nu vill Ljusnarsbergs och
Hällefors kommun istället bedriva detta arbete inom respektive kommun vilket därmed
kräver en justering av förbundsordningens § 2.

Förslag till yttrande
Direktionen vill påminna medlemskommunerna om diskussionen som fördes i samband
med att förbundet gavs i uppdrag att företräda medlemskommunerna i frågor som rör
infrastruktur och kommunikationer. Det krävs en stark samordning mellan de fyra
kommunerna i norra länsdelen om vi ska kunna agera som en stark röst gentemot
resten av länet och gentemot region och stat.
Direktionen önskar att respektive medlemskommun tydligt preciserar vem eller vilka
som hädanefter har ansvaret för frågor som rör infrastruktur och kommunikationer och
att en samverkansstruktur sätts upp mellan de fyra kommunerna samt
Sam hällsbyggnadsförbu ndet Bergslagen.

För ärendet aktuella handlingar
Tjänsteskrivelse "Förslag till justering av förbundsordning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen", undertecknad av kommunchef Hällefors och
Ljusnarsberg.

Postadress:
Box 144
713 23 NORA

Besöksadress:
Industrivägen 7
713 91 NORA

E-post/www
forbund@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Organisationsnr:
222000-1487

1 (2)

Ola Westin

Sam hällsbyggnadsförbu ndet Bergslagen

Ola Westin
Förbundschef

2019-02-05
Dnr SBB201 9-023

2 (2)

~ LJUSNARSBERGS

~

KOMMUN

2018-12-17

Till
Ko mmunfullmäktige
Ko mmunstyrelsen

Förslag till justering av förbundsordningen för
Samhällsbyggnadsförbunclet Bergslaget
Ärende
Sedan 2017-01-0 I har medlemskommunerna gett förbundet i uppdrag att företräda
medlemskommunerna i deras strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunikationer.
Kompetensen har av förbundet köpts från Lindesbergs kommun. Köpet har bestått av 50 % av
en tjänst och kostnaden har fördelats utifrån invånarantal. Från och med 20190 I 0 1 har
planeringen varit att utöka tjänsten till 100 % och att förbundet ska vara arbetsgivare med
samma fördelningsnyckel, dvs invånarantal.
Ljusnarsberg och Hällefors gör bedömningen att deras behov av strategiskt arbete avseende
infrastruktur och kommunikationer kan tillgodoses inom sina respektive egna organisationer.
I förbundsordningen § 16 framgår att förbundet före beslut ska ges möjlighet att redovisa
konsekvenserna av föreslagen åtgärd (se bilaga). Då förbundet idag ej har några kostnader
förknippade med uppdraget, ej heller någon anställd, torde konsekvenserna vara fö rsumbara. I
sitt yttrande fram förde direktio nen även önskemål o m att det sätts upp en samverkansstruktur
mellan de fyra ko mmunerna och Samhä llsbyggnadsförbundet Bergslagen. Här vill
kommunförvaltningen påpeka att respektive kommun nu kommer äga de strategiska
infrastrukturfrågorna. I de fall kommunen bedömer att frågorna är av sådan karaktär och de
övriga KNÖL-kommunerna har samma eller lika rtade intressen i ett specifikt ärende kan
sj älvklart frågan o m samarbete lyftas i lämpligt forum, som exempelvis kommunchefernas
träffar.
Ärendet har diskuterats, ko mmunicerats och förankrats hos respektive
ko mmunstyrelseord förande, kommunchefer/direktörer och förbundsdirektö r.

Ändringsförslag
Förbundsordningens §2 and ra stycket lyder: " Fö rbundet företräder på kommunernas uppdrag
kommunernas strategiska arbete avseende infrastruktur och kommunikationer."
Undertecknade föreslår, e fter förbundsdirektio nens hörande, respektive medlemskommuns
kommunstyrelse föreslå respektive kommunfullmäktige
att ur Samhällsbyggnadsförbundets förbundsordning stryka §2 andra stycket,
att ändringen ska gälla från och 20 19-07-0 I.
To mmy Henningsson

Bo Wallströmer

Kommunc hef
Hällefors Kommun

Kommunchef
Ljusnarsberg Kommun

