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Till chefen Inrikesdepartementetstatsrådet och för

chefen för Civil-Regeringen bemyndigade den 22 december 1994
parlamentarisk kommitté dir. 1994:departementet tillkalla 151att en

samlad utvärdering de reformer och omfattandeför göraatt en av
förändringar har skett i kommunernas och landstingens organisa-som

verksamhetsformer föreslå åtgärder utvecklar ochtion och samt som
inflytande det fortsatta förnyelsearbetet.stärker medborgarnas över

kommittén tilläggs-Regeringen beslutade den 17 augusti 1995 att ge
tilläggsdirektiven kommitténdirektiv dir. 1995:113. Enligt skall

bland kommunalförbundslagen 1985:894göra översynannat en av
offentligrättsliga former föroch behovet alternativaöverväga av

samverkan.
tillkallades chefen för Finansdepartementet, harKommittén, som av

Kommunala förnyelsekommittén Fi 1995:02.antagit namnet
landshövding-med betänkandet har ledamöter deltagitI arbetet som

landstingsfullmäktigeUlf Lönnqvist, ordförande, ledamoten aven
riksdagen Eriksson fp,Anders Andersson kd, ledamoten Evaav

kommunalrådetRoland Svenledamoten riksdagen Larsson c,av
kommunalrådet Birgitta Lönegård kommunalrådetLindgren m, s,

riksdagen Pär-Axel Sahlberg s,Ilmar Reepalu s, ledamoten av
kommunfullmäktigekommunalrådet Udd ledamotenEva mp, samt av

WolfInger v.
Löfgren,deltagit utredaren FurmarkSom sakkunniga har Lena

Häggroth, Inrikes-Landstingsförbundet, planeringschefen Sören
Johansson, Finansdepartementetdepartementet, departementsrädet Dan

Helena Jäderblom,juni 1996, kammarrättsassessornt.o.m. den 7
Ljungdahl,Justitiedepartementet, departementssekreteraren Sten

departementsrädet ThomasUtbildningsdepartementet, Luttropp,
och f.d. direktören CurtSocialdepartementet, adj. professornsamt

Riberdahl, Svenska Kommunförbundet.
Rolf Andersson, LO, MargaretaSom har deltagitexperter

Berglund, augusti 1996, Jerker Björkman, TCOTCO den 13t.o.m.
SACO, jur. kand.fr.o.m. den 13 augusti 1996, Gunnar Häggström,

Zelmin-Åberg, Inrikes-departementsrädetThorbjörn Roos och Erna
departementet.

Amnä.universitetslektorn ErikKommitténs huvudsekreterare är
Björn ochBiträdande sekreterare hovrättsassessorn Larssonär

betänkande har, vaduniversitetslektorn Stig Montin. Detta avser
Thorbjörn Roos ochkommunalförbund, utarbetatsavsnitten avom
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Björn Larsson vad avsnitten nämnd,samt, avser om gemensam av
Björn Larsson.

Kommittén har tidigare överlämnat betänkandet Medborgerlig insyn
i kommunala entreprenader SOU 1996:67.

Kommittén får härmed överlämna betänkandet Kommunalförbund
och nämnd två former för kommunal samverkan SOUgemensam -
1996:137.

Arbetet med kommitténs slutbetänkande fortsätter.
Ledamoten Eva Eriksson har lämnat särskilt yttrande.ett

Stockholm i september 1996

Ulf Lönnqvist

Anders Andersson Eva Eriksson Roland Larsson

Sven Lindgren Birgitta Lönegård Ilmar Reepalu

SahlbergPär-Axel UddEva WolfInger

/Erik Amnå
Björn Larsson
Thorbjörn Roos
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Sammanfattning

effektivt kunnafall, förlandsting i vissaochKommuner är taatt
medborgarna bästakunna erbjudaoch försinatillvara attresurser
med andra kommu-samarbetaberoende kunnaservice,möjliga attav

i dag skesamarbete kanoch landsting. Sådant attgenom manner
privat-avtalssamverkan,kommunalförbund,bildar genomgenom

samordnatinformelltsubjekt eller på sätträttsliga ettett genommer
samarbetakan landstingbeslutsfattande. Vidare gemensamgenom en

sjukvårdsområdet.hälso- ochnämnd inom
samverkansformer, kommunal-tvåbehandlar vibetänkandeI detta

samverkans-Kommunalförbundnåmnd. ärförbund och engemensam
sedan årnuvarande formoch i sinsedan år 1919,form funnitssom

kommunalförbundslagenkommunalförbund finns i1985. Reglerna om
i till-vilken gällerkommunallagenhänvisar tilli delarstorasom

ochsvår tillämpalagenhar lett tilldelar. Detta ärämpliga attattatt
därför legatharvårt uppdrag överibland oklar. Iinnebörden är att se

den kan läsasförslagsådanakommunalförbundslagen och lämna att
övervägande skälfunnitVi har docklagstiftning.fristående från annan

bestämmelserna kommu-innebärförslagför lämna attatt ett omsom
innebärförslagVårtkommunallagen. ävennalförbund in i atttas

ändamålsenlig. Gemensamochenklaresamverkansformen görs mer
och sjuk-hälso-på försök inomnärvarande endastfinns förnämnd

januari 1996tillsatts sedan den 1nämnd harsådanvårdsområdet. En
viinnebärkraft. Uppdragetträdde i ävenförsökslagstiftningendå att

föroffentligråttsliga formeralternativabehovetskall överväga sam-av
skallför det arbetetutgångspunktenochverkan attatt vara ge

ändamålsenligaenkla ochfrihet väljalandstingochkommuner attstor
offent-ställsavkall på de kravlösningar utan att ursomman ger

ligrättslig synvinkel.

Kommunalförbund

kanflexibel ochsamverkansform blirKommunalförbund mersom
be-finns. Eftersombehovtill de olikai dagbättre än somanpassas
blirkommunallagenin ikommunalförbundstämmelserna tasom

Kommunallagensnärvarande.föröverskådligtregelsystemet änmer
framgåringettillämpliga delariskall gällaregler annat avom

i kommu-bestämmelserundantasvissa fallbestämmelser. Isärskilda
innehållet deframgår detandra falltillämpning, ifrån attnallagen av
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inte kan tillämpas, till exempel bestämmelserna i kap. kommunalla-l
indelning och medlemskap.gen om

Förbundsmedlemmarna får frihet bestämma kommunal-stor att ett
förbunds ändamål. En uppgift lämnas till kommunalför-över ettsom
bund behöver inte för medlemmarna. Det enda kravvara gemensam

ställs uppgiften skallär falla inom den överlämnande kommu-attsom
eller det överlämnande landstingets kompetens. Ett kommunal-nens

förbund får ha hand hela verksamheter eller geografiskt, funktio-om
nellt eller på avgränsade uppgifter.sätt Det blir möjligt förannat
kommuner och landsting samverka i kommunalförbundatt ett om
verksamheter åligger dem för sig.som var

Vi föreslår medlemmarna i förbund skall får frihetatt ett stor att
välja hur förbundet skall organiserat. I lagen ställs krav påvara upp

det skall finnas beslutande församling ochatt etten organ som svarar
för verkställighet och förvaltning. Den beslutande församlingen kan

förbundsfullmäktige, förbundsstämma eller förbunds-vara en en
direktion. I kommunalförbund med förbundsfullmäktige eller för-
bundsstämma skall förbundsstyrelse tillsättas. Liksom för närvaran-en
de kan den beslutande församlingen och det verkställande organet vara

och förbundsdirektion. Den beslutande församlingenett samma, en
skall väljas medlemmarnas fullmäktige. I övrigt får medlemmarnaav
med iakttagande vissa begränsningar kan följa kommunalla-av som av

själva bestämma hur förbund skall organiserat och vilkaettgen, vara
inbördes befogenheter olika skall ha.organ

Ett flertal kommunallagens bestämmelser blir dock dispositivaav
medlemmarna får möjlighet i förbundsordningenatt attgenom

bestämma annorlunda. Förbundsordningen blir mycket viktigtett
dokument skall behandla frågorantal rörandeett stort ettsom
förbunds organisation, ändamål Vad förbundsordning skallm.m. en
innehålla framgår uppräkning in i kommunallagen. För-tasav en som
bundsmedlemmarna får alltså vid befogenhet bestämmaatt etten om
kommunalförbund, alltifrån bildandet till avvecklingen.

huvudmodellerTre förbund blir möjliga, med fullmäktige, medav
eller med direktion. Förbundstämma med och fullmäktigestämma är

relativt lika vad lagregleringen. Vad framförallt skiljer äravser som
inte harstämman bestämd mandattid delegaterna föratt utan utsesen

varje sammanträde med fullmäktigeEtt däremot förstämman. väljs en
viss bestämd tid, längst fyra år. Både och direktionen skallstämman

styrelse. Kommunallagens uppdelning uppgifter mellanutse en av
fullmäktige och styrelse kan i tillämpas. Det blir dock möjligt förstort
medlemmarna i utsräckning förbundet föreskrifteratt stor styra genom
i förbundsordningen.

Förbund med direktion har ingen uppdelning mellan beslutandeen
församling och verkställande och förvaltande Det finnsett organ.
endast eventuellt med ytterliga nämnder i organisationen.ett organ,
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arbetsformerochuppgifteruppdelningKommunallagens passarav
Direktionen kandirektion.förbund medbra påinte likadärför ett
uppgifter. vissbeslutande Imed vissastyrelsenärmast ses som en

kommunallagen liggerenligtuppgifterdockmåsteutsträckning som
Direktionsmodel-fullmäktige.på medlemmarnasliggafullmäktigepå

lagregleringar.särskildadärför vissalen kräver
samarbeteför visstväljsOrganisationsformvilken ettOavsett som

irepresenteradeskalldehurbestämmamedlemmarnafår vara
medlemmarsamtliganödvändigtinteDetförbundets olika är attorgan.

uppdrag itillValbarförbundets ettirepresenteradeär organ.
medlemmarnastill någonvalbardenkommunalförbund ärär avsom

be-valbarheteninskränkafårMedlemmarnafullmäktige. genom
förbundsordningen.stämmelser i

förbundsordningenföreskrifter ilämnakanMedlemmarna attgenom
mål ochanvisningarlämnaexempeltillförbundet att omstyra genom

ekonomiska ochdesig inomskall hållaförbundetochriktlinjer att
kanMedlemmarna ävenangivits.verksamhetsmässiga somramar

ochverksamhetförbundetsinstruktionerdetaljeradelämna om
lokalautifrån dealltså varierafårstyrningenNivån påarbetsformer.

skallochobligatoriskadockfrågorVissa ärförutsättningarna.
dock inteskall ärlösningenförbundsordningen. Hur utibehandlas se

lagreglerad.
samarbetsform. För-offentligrättsligKommunalförbundet är en

Invånarnajuridiskochmyndighetsjälvständigbundet är person.enen
itill insynmöjlighetha ettskallmedlemskommunernai samma

Offentlighetsprin-landsting.ochi kommunerkommunalförbund som
dock i detbegränsning finnsEnoinskränkt.sågällercipen gott som
offentliga,normalt inte ärsammanträdenförbundsdirektionsatt en

Övrigaallmänheten.förbudgetsammanträdet öppetärendast sam-
kan öppna.nämnder görasandraellerdirektionenmedmanträden

tillämpaskommunalbesvär ävenbestämmelserKommunallagens om
kommunalförbund.beslutbeträffande ettav

nämndGemensam

samverkanföroffentligrättsliga formeralternativaförslagVårt om
medsamverkamöjlighetlandstingoch attkommunerinnebär att ges

tillsättalandstingochkommuner att gemensamandra engenom
samverkandedeiskall finnasnämndsådannämnd. En en av

siggrundamåsteSamverkanlandstingen.eller ikommunerna ett av
vilkenisamverkan,överenskommelseinterkommunal manpå omen

särskilda be-kommunallagenfrågor. Iantalreglerar gesstortett
ochnämnderbildandetmöjliggörstämmelser gemensammaavsom

styrning,ochinsynförtroendevalda,frågorvissareglerar omsom
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och revision, medbestämmande, laglighetsprövningansvar lm.m.
övrigt tillämpas kommunallagens bestämmelser pä försättsamma som
inomkommunala nämnder.

Nämnden skall alltså organisatoriskt höra till kommun elleren ett
landsting vi benänmer värdkommun eller värdlandsting.som De
kommuner och landsting inte värdkommunär eller värdlandstingsom
får rätt ledamöter ochatt utse iersättare nämnden. En gemensam
nämnd är myndighet inte juridisken Nämndenegen men en person.
kan därför inte ingå avtal eller liknande i mästeeget utannamn agera
för sina respektive huvudmäns räkning.

En nämnd skall kunna tilldelas uppgifter igemensam omfatt-samma
ning övriga kommunala nämnder. Uppgifternasom skall vara

för de samverkandegemensamma parterna.
Förvaltningen skall kunna finnas i eller flera de samverkandeen av

kommunerna eller landstingen. Av praktiska skäl kan välja allattman
personal skall anställd arbetsgivare. Parterna skallvara haav samma

frihet lösa dessa frågor.stor att
Huvudmannen skall revidera nämnden till den del de lämnat över

uppgifter till den. Revisionen blir därför fråga för samtligaen
samverkande kommuner och landsting för sig måstesom var utse
revisorer. Revisorerna kan givetvis samarbeta för inte utföraatt
dubbelarbete. Det efter revisionenär de olika huvudmännen skallsom
besluta ansvarsfrihet för de ledamöter de Varderaom deutsett. av
samverkande alltså ställning till hurparterna derastar förtroendevalda
skött sitt uppdrag.

Vi föreslår medbestärnrnandeformernaatt skall lika omfattandevara
beträffande inomkommunala nämnder.som

Det viktigtär medlemmarna i de olikaatt samverkande kommuner-
och landstingen inte hamnar i lägesämrena ett samverkan. Degenom

därför enligt vårt förslag överklagarätt laglighetenges att denav
nämndens beslut. Det alltså inteär enbartgemensamma medlemmarna

i värdkommunen eller värdlandstinget kan överklaga nämndbe-som
sluten.
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Författningsförslag

1991:900ikommunallagenändringtill lagFörslag1 om

1991:900kommunallageni frågaföreskrivsHärigenom om
28kap.betecknas 3skall§20kap.3dels att

46,22, 34,kap.12 §§, 5ochkap. 1§§, 4och 3kap. 1dels 1att
8 kap.8 §§,ochkap. 1§§, 7och 3330, 32kap.§§, 6och 5352,

skall§§och 141110 kap.16 §§och29 kap.4 samt
lydelse,följandeha

lydelse,följandeskall hatill kapitelrubrikendels treatt
föreskall20 § närmastsättasföre 3 kap.rubriken närmastdels att

283 kap.
a-d3kap.bestämmelser, 3skall införasdet i lagendels nyaatt

och199 kap.24-26 §§,8 kap.23kap.§§, 420-27samt a
och§kap. 24823kap.4kap. 20före 320 §§ närmast asamt

lydelse.följanderubriker19 §9 kap. avnya

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
§1

landsting.ochi kommunerindelatSverige är
angelägen-degrundsjälvstyrelsenskommunaladenpåsköterDessa

föreskrifter.särskildaiellerlagdennaiheter angessom
före-detfinnslagdennaI

ochkommunersskrifter om
lämna överlandstings rätt att

tillangelägenhetersådana
kom-ochföretagkommunala

munalförbund.

§3
indelnings-Föreskrifterindelnings-Föreskrifter omom

lagenifinnsändringarlagenifinnsändringar
iändringar1979:411iändringar1979:411 omom

i kommunerindelningSverigesi kommunerindelningSveriges
landsting.ochFöreskrifterlandsting.och om

kom-finns ikommunalförbund
2894.985munalförbundslagenü
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Föreskrifter den kommunala organisationen underom krig eller
krigsfara finns i lagen l988:97 förfarandet hos kommunerna,om
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.

3 kap. Kommunernas och 3 kap. Kommunernas och
landstingens organisation landstingens organisation och

verksamhetsformer

3 §a
Kommuner och landsting får

samverka med andra kommuner
och landsting tillsättaattgenom

nämnd ien gemensam en av
kommunerna eller i lands-ett av
tingen, för fullgöra uppgifteratt
enligt särskilda författningar
och för verksamheten i övrigt.

En nämnd fär full-gemensam
uppgiftergöra för vilka det

enligt särskild författningen
skall finnas eller flera nämn-en
der i varje kommun eller lands-
ting.

3 b §
En nämnds be-gemensam

hörighet och befogenhet skall
närmare preciseras i över-en
enskommelse mellan de samver-
kande kommunerna och lands-
tingen.

3 §c
Den kommun eller det lands-

ting harsom en gemensam
nämnd i sin organisation be-

värdkommunnämns eller värd-
landsting. Fullmäktige i övriga
samverkande kommuner och
landsting får välja ledamöter
och iersättare nämnden.
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d §3
nämndgäller förVad ensom

skall,denna lag ingetenligt om
gällasägs, ävenannat en ge-

nämnd.mensam

Kommunalförbund

§20
fårlandstingochKommuner

kommunalförbund ochbilda
kommu-vårdenöverlämna av
sådanaangelägenheter tillnala

förbund.

§21
följer be-Om inget annat av

lag,dennastämmelserna i
tillämpliga delarigäller lagen

kommunalförbund.för

§22
kommunalförbund harNär ett

angelägenhethand somenom
ibestämmelserdet finns om en

skall densärskild författning,
bestämmelserförfattningens om

landsting gällaellerkommuner
förbundet.för

för-någonOm det i annan
särskilda bestäm-finnsfattning

förkommunalförbundmelser om
skall de gällaändamål,visstett

bestämmelserna iförställeti
lag.denna

§23
kommunalförbund skallI ett

beslutande församlingdet som
förbundsfullmäktige,finnas en

för-ellerförbundsstämma en
bundsdirektion.

denoch iLedamöter ersättare
församlingen väljsbeslutande av
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förbundsmedlemmarnasfullmäk-
tige enligt vad föreskrivs isom
förbundsordningen.

Om inte kortare mandattiden
har föreskrivits förbundsord-i
ningen, väljs den beslutande
församlingen för fyra är. Om
inte framgår förbunds-annat av
ordningen räknas mandattiden
från och med den 1 januari året
efter det, då val fullmäktigeav
har helai riket.ägt rum

Ombud och till för-ersättare
bundsstämrna skall dock väljas
för varje sammanträde med
stämman.

§24
beslutandeDen församlingen

skall tillsätta förbundssty-en
relse. Om förbund organi-ärett

med förbundsdirektion,serat
skall direktionen också vara
styrelse.

beslutande församlingenDen
skall tillsätta de organ som

styrelsen behövs förutöver att
fullgöra kommunalförbundets
uppgifter-

25 §
förbundsmedlemEn har rätt

utträda kommunalför-att ettur
bund.

Om inte någon kortare tid har
föreskri vits förbundsordningen,i
skall uppsägningstiden vid ut-
träde två är.vara

26 §
För kommunalförbundett

skall det finnas förbundsord-en
ning med bestämmelsernärmare

förbundet. Förbundsordning-om
skall fastställas förbunds-en av
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fullmäktige.medlemmarnas

§27
skallFörbundsordningen ange

kommunalförbundets namn
förbundet skallden däroch ort

ha sitt säte,
medlemmar,förbundets
ändamål,förbundets

organisationförbundets
befogenheter ochsamt organens

förhållanden,inbördes
ochledamöterantalet

för-beslutandei denersättare
förbundsmed-hursamlingen och

skalllemmarna vara represen-
det behövs,terade samt, om

mandattiden,
förbundsmedlemmarnaom

skalldet, hur devill bestämma
övrigarepresenterade ivara

mandat-förbundeti samtorgan
ochför ledamöternatiden ersät-

itarna organen,
förbundsmedlemmarnaom

bestämma det,vill ersättarnas
förbundetstjänstgöring i organ,

och revi-antalet revisorer
mandat-derasochsorsersättare

tid,
förbund medfrågai om
på vilketförbundsdirektion, sätt

medlemmarnaoch somavvem
och revi-revisorerskall utse

medlem-sorsersättare samt, om
sådanavill det, närmaremarna
revisionenföreskrifter somom

och 18 §§,9 kap. 12iavses
sådan in-någon10. om

tillvalbarhetenskränkning i
förbundetiförtroendeuppdrag

kap.i 4skall gälla som anges
stycket,andra23 §a

förbundsmedlemIJ. om en
ärenden iväckaskall ha rätt att
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den beslutande församlingen,
12. det för beslut skallom

krävas kvalificerad majoritet i
den beslutande församlingen och
för vilka ärenden detta skall
gälla,

13. förtroendevald hosom en
förbundsmedlem inte ären som

ledamot i den beslutande för-
samlingen skall ha sådan yttran-
derätt i 5 kap.sägs 21som

förtroendevald14. hosom en
förbundsmedlem inte ären som

ledamot eller i för-ersättare
bundsstyrelsen eller någon

nämnd skall ha sådanannan
inärvarorätt sägsm.m. som

4 kap. 23
förbundets15. kungörel-var

och andra tillkännagivandenser
skall anslås,

16. förbundsmedlemmarnas
andelar förbundetsi tillgångar
och skulder,

17. fördelningen förbun-av
dets kostnader mellan medlem-

mama,
förbundsmedlemmarnas18.

styrning och insyn förbun-iav
dets ekonomi och verksamhet,

19. föreskrifter förbundetsom
budgetprocess,

förfarandet20. vid för-en
bundsmedlems utträde för-ur
bundet,

förutsättningarna21. för och
förfarandet vid förbundets likvi-
dation och upplösning,

22. grunderna för skifte av
förbundets behållna tillgångar,

förbundet upplöses,när
23. ordningen för lösaatt

tvister mellan förbundet och
dess medlemmar,

24. fråga förbundi medom
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förbundsdirektion, ordningen för
ekonomiska för-bestämmaatt

ledamöterna ochmåner till
tilldirektioneniersättarna samt

ochrevisorer revisorsersättare,
samt

förbundsmedl25. emmarnaom
direktio-vill föreskrifterdet, om

verksamhet och arbets-nens
former.

4 kap.
§1

iledamöter ochförtroendevalda i denna lag ersättareMed avses
revisorer ochfullmäktigeberedningarochfullmäktige, nämnder samt

revisorsersättare.
förtroendevaldaMed avses

ledamöter och iockså ersättare
församlingen,beslutandeden

ellerförbundsstyrelsen annan
revi-nämnd, beredningar samt
ioch revisorsersättare ettsorer

kommunalförbund.

§12
arbetsinkomstför dentill skälig ersättningFörtroendevalda har rätt

dede förlorar,semesterförmåner närpensions- ochdesamt som
uppdrag.fullgör sina

uppdragen påfullgörförtroendevaldadock integällerDetta som
heltid.betydande delheltid eller aven

Förtroendevalda i en gemen-
tillnämnd har rätt ersätt-sam

eller detden kommunning av
har valt dem.landsting som

kommunalförbundSärskilt om

§23 a
och iLedamöter ersättare ett

beslutandekommunalförbunds
ochförbundsstyrelseförsamling,

nämnder revisorerandra samt
kom-ioch revisorsersättare ett
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munalförbund väljs bland dem
har vid val tillrösträttsom

någon förbundsmedlemmar-av
fullmäktige.nas

Förbundsmedlemmarna får
dock förbundsordningeni före-
skriva bara ledamöter full-iatt
mäktige eller andra .förtroen-
devalda hos medlemmarna skall

valbara till sådanavara upp-
drag i kommunalförbundet.

5 kap.
22 §

Ordföranden och vice ordföranden i nämnd, revisorerna desamten
anställda i kommunen eller landstinget skyldiga lämna upplys-är att
ningar vid fullmäktiges fullmäktigesammanträden, begär det ochom

det inte finns något hinder det grund sekretess enligtmotom av
lag.

Fullmäktige i kommun eller
landsting samverkarsom genom

nämnd har rätt attgemensamen
begära upplysningar frän nämn-
den. Ordföranden och vice ord-
föranden nämnden dei samt an-

de samverkandeställda i kom-
och landstingen ärmunerna

skyldiga lämna upplysningaratt
fullmäktigesvid sammanträden
det finns något hinderinteom
det på grund sekretessmot av

enligt lag.

§34
Fullmäktige får besluta det led i beredningenatt ett ettsom av

fullmäktige skall synpunkter frånärende handlägga skall inhämtassom
ellermedlemmar i kommunen landstinget.

kan ske folkomröstning, opinionsundersökning ellerDetta genom
något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande
förfarande får Valnämnden i kommunen anlitas, nämndensom
verksamhet i övrigt inte hindras det.av

1 Senaste 1994:690.lydelse
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ifolkomröstning finnsförfarandet vidföreskrifterNärmare om
folkomröstningar.kommunala1994:692lagen om

fårKommunalförbund inte
ellerfolkomröstninganordna

medlems-valnämnder ianlita
kommunerna.

46
1992:339lageni 2 §förutsättningarUnder de omsom anges

proportionella:följande valvalsätt skallproportionellt vara
beredningar,nämnder ochiledamöter ochval ersättareav

ochi 9 kap. 1revisorsersättarerevisorer ochval2. avsessomav
§§,2 samt

ochledamötervalochval ledamöter sup-avsup-av
för aktie-styrelseniför aktie- pleanteri styrelsenpleanter
föreningarekonomiskabolag,föreningarekonomiskabolag,

eller revisorerstiftelserellerrevisorerstiftelser ellereller
revisorssuppleanterochrevisorssuppleanteroch somsom

sådan styrelsesgranskaskallstyrelsesgranska sådanskall enen
förvaltningförvaltning. samt

ochval ledamöter ersät-av
beslutande försam-i dentare

och revi-revisorerlingen samt
kommunalför-isorsersättare

bund.
följernågotOm inte annat av

detskallförbundsordningen,
tilläm-första stycketisägssom

beslutande försam-dennärpas,
kommunalförbundlingen i ett

iochväljer ledamöter ersättare
andraförbundsstyrelsen, nämn-

revisorerberedningarder, samt
och revisorsersättare.

2 1992:355.Senastelydelse
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52
Interpellationer får ställas ledamöterna och riktas till ordförandenav

i nämnd eller fullmäktigeberedning till de förtroendevaldasamten en
i övrigt fullmäktige bestämmer.som

Om borgarråd finns i Stockholms kommun, får fullmäktige besluta
interpellationer får ställas bara till borgarråden eller vissaatt dem.av

Ledamöter kommuneri eller
landsting samverkar isom en

nämnd får ställagemensam
interpellationer angående nämn-
dens handläggning. Interpella-

riktastioner till nämndens 0rd-
förande.

Fullmäktige får besluta Fullmäktige får beslutaatt att
ordföranden i nämnd får ordföranden i fårnämnden en
överlåta besvarandet överlåta besvarandet inter-av en av en
interpellation till fullmäk- pellation till fullmäktigeen av en av
tige utsedd ledamot i styrelsen utsedd ledamot i styrelsen för
för sådant företagsom sådant företag iett ettavses som avses
i 3 kap. 17 och 18 §§. 3 kap. 17 och 18 eller till

ordföranden i styrelsen eller
nämnd i kommunalför-ettannan

bund kommunen ellersom
landstinget medlemär

6 kap.

Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen kommunens ellerav
landstingets angelägenheter och ha uppsikt övriga nämndersöver
verksamhet.

Styrelsen skall också ha Styrelsen skall också haupp- upp-
sikt kommunal verksamhetöver sikt kommunal verksamhetöver

bedrivs sådanai företag bedrivs i sådana företagsom som
i 3 kap. och17 i 3 kap. 17 och 18 §§som avses som avses

18 §§. och sådana kommunalförbund
kommunen eller landstingetsom

medlemär

3 Senaste lydelse 1994:690.
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§30
skall protokoll föras.sammanträdeVid ett

och hurinnehåll, justeringförande,protokollensfrågaI om
Tillkännagi-57-62 §§ tillämpas.skall kap.tillkännages 5justeringen

tidning.införas i någonbehöver dock intevandet
landstingellerKommuner

samverkar i gemensamensom
dentillkännagenämnd skall att

nämndens proto-gemensamma
Tillkännagi-koll har justerats.
på ochskall anslåsvandet var

samverkande kommu-deaven
eller landstingens an-nernas

Tillkännagivandetslagstavlor.
nämndsatt gemensamav en
behöverprotokoll har justerats

tidning.någoninföras iinte

32 §
föreskriftermedutfärda reglementenFullmäktige skall närmare om

arbetsformer.ochverksamhetnämndernas
förReglementet gemensamen

full-utfärdasnämnd skall av
vardera deimäktige samver-av

eller lands-kande kommunerna
tingen.

33 §
ellerledamot ersättareutskott,får uppdranämndEn ett en

beslutalandstingetellerkommunenanställd hoseller atten
ärenden,vissärende ellervisstinämndens vägnar ett grupp aven

ifall 34i dedock inte avsessom
nämnd får ävenEn gemensam

anställd någoniuppdra åt en
samverkande kommunernadeav

påbeslutalandstingeneller att
visstinämndens vägnar ett

ärende eller ären-grupp aven
de falldock iden, inte som

i 34avses
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7 kap.
§1

Om inte något följer lag eller författning, får det iannat av annan
kommun eller landsting lämnas tillöveretten partssammansatta organ
inom nämnds verksamhetsområde för beredning,att förvalt-en svara

ning och verkställighet.
Detta gäller dock bara Dettaären- gäller dock bara ären-

den förhållandet mellan denrör förhållandetrör mellansom som
kommunen eller landstingetsom kommunen eller landstinget som
arbetsgivare och dess anställda. arbetsgivare och dess anställda,

betrajjfandesamt gemensamma
nämnder, förhållandet mellan de
samverkande kommunerna eller
landstingen arbetsgivaresom
och deras anställda.

8 §
Företrädare för de anställda hos kommun eller landstingetten

personalföreträdare får, i den omfattning i 9-13 §§,som anges
vid sammanträden med andranärvara nämnder styrelsen.än

Närvarorätt saknas dock i revisionsnärnnder, förtroendenämnder,
valnärnnder och Överförmyndarnämnden

Företrädare för anställda i
kommuner eller landsting som
samverkar i en gemensam

fårnämnd i den omfattning som
i 9-13 §§, vidnärvaraanges

sammanträden med nämnden.

8 kap.
4 §

Kommuner landstingoch skall varje år budget förupprätta nästaen
kalenderår budgetår.

Budgeten för en gemensam
nämnd värdkom-upprättas av

eller värdlandstingetmunen
efter samråd med övriga sam-
verkande kommuner och lands-
ting.
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Särskilt kommunalförbundom

24 §
Föreskrifterna 6 och 8 §§i

gäller inte för kommunalför-
bund.

fårFörbundsmedlemmarna
meddela föreskrifter i förbunds-
ordningen de frågorom som

och 23 §§.i 22avses

25 §
I kommunalförbund med för-

bundsdirektion skall det sam-
manträde vid vilket budgeten

ojfentligt.fastställs Envara
sammanträdetkungörelse om

det harskall utfärdas enligt som
förbundsordningen.föreskri vits i

26 §
sak-Om kommunalförbundett

för betalatillgångar attnar en
förbundsmedlemmarnaskuld, är

skyldiga fälla bristen. Varjeatt
till såmedlem skall skjuta stor

del bristen motav som svarar
medlemmens andel i skulden

grunder har be-efter de som
förbundsordningen.istämts

9 kap.

minstverksamheten skallsamlad revision helaVid treaven
väljas.revisorer och lika många ersättare

viss eller vissarevision för granskningVid särskild av enen
mångarevisorer och likaverksamhet skall minstnämnders tre

nämnder.väljas för varje nämnd ellerersättare grupp av
För revision gemensamav en

verksamhet skall full-nämnds
vardera demäktige i sam-av

ellerverkande kommunerna
landstingen välja minst tre

ochrevisorer ersättare.tre
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16 §
inhämta förklaringarFullmäktige skall de anmärkningaröver som

framställts i revisionsberättelsen.har
Därefter skall fullmäktige vid sammanträde före utgången åretett av

efter det år revisionen besluta ansvarsfrihet skallavsersom om
beviljas eller vägras.

Fråga ansvarsfrihet förom en
förtroendevald i en gemensam
nämnd fullmäkti-skall prövas av

den elleri kommun detge
landsting har valt honom.som

Särskilt kommunalförbundom

19 §
kommunalförbundFör gäller
och §§.inte 1 2
kommunalförbund medI

fullmäktige eller stämma som
beslutande församling väljs

och revisorsersättarerevisorer
förbundsjullmäktige ellerav av

förbundsstämman. kommunal-I
förbund med direktion väljs

och med-revisorer ersättare av
fullmäktigelemmarnas i enlighet

förbunds-med vad isägssom
ordningen.

20 §
kommunalförbundI med

direktion skall revisorerna avge
revisionsberättelse till varjeen

fullmäktige.förbundsmedlems
fullmäktigeVad sägs omsom

beträf-16 och §§ skalli 17
sådana förbund gällafande

förbundsmedlemmarnas full-
mäktige.
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10 kap.

Varje medlem kommun eller landsting har fårättett attav en
lagligheten kommunens eller landstingets beslut prövad attav genom
överklaga dem hos länsrätten.

Lagligheten kommunal-ettav
förbunds beslut får överklagas
på varje medlemsättsamma av

de kommuner eller landstingav
ingåri kommunalförbundetsom

förbundsmedlemmarna.samt av
Lagligheten av en gemensam

nämnds beslut får överklagas på
varje medlemsättsamma av av

de samverkande kommunerna
och landstingen.

Följande beslut får överkla- Följande beslut får överkla-

gas: gas:
beslut fullmäktige, beslut fullmäktige ellerav av

den beslutande församlingen i
kommunalförbund,ett

2. beslut nämnd eller 2. beslut nämnd ellerav en av en
ett partssammansatt ett partssammansattorgan, om organ, om
beslutet inte förbe- beslutet inteär förbe-ärrent rentav av
redande eller verkställande redande eller verkställanderent rent
art, art,samt

beslut förbundsstyrelsenav
eller nämnd eller etten annan

ipartssammansatt ettorgan
kommunalförbund, beslutetom
inte förberedandeär rentav
eller verkställanderent art,

sådana3. beslut reviso- samtav
i 9 kap. 13 sådana beslut revisorer-rerna som avses av

i 9 kap. 13na som avses

4 Senaste lydelse 1995:84.
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6§5
ÖverklagandetÖverklagandet skall ha kom- skall ha kom-

inomtill länsrätten inom mit in till länsrättenmit in tre tre
veckor från den dag då detveckor från den dag då det till- till-

på kommunens,eller kännagavspå kommunenskännagavs
landstingets eller kommunalför-landstingets anslagstavla att
bundets anslagstavlabeslutet juste-protokollet över att pro-
tokollet beslutet justerats.överrats.
Tidsfristen för överklagande av

nämnds beslutgemensamen
från det tillkännagi-räknas att

protokoll beslutetvande överatt
har anslagits påjusterats an

slagstavlorna i samtliga sam
och lands-verkande kommuner

ting.
anslags-protokollsjusteringen måsteAnslaget uppsattvaraom

skall löpaklagotiden för tidentavlan under hela ut.att

7§°
föreöverklagandet klago-överklagandet före klago- OmOm

tilltidens utgång har kommit inkommit in tilltidens utgång har
landstinget ellerkommunen,eller landstinget ikommunen

kommunalförbundet i stället förtill länsrätten, skallstället för
skall överklagan-ändå till länsrätten,överklagandet prövas.

det ändâ prövas.

11§
tillämpningen förvalt-förvalt- VidtillämpningenVid avav

1971:2911971:291 ningsprocesslagenningsprocesslagen
kommunen, landstingetlands- skallkommunen ellerskall

kommunalförbundetellertinget part. ansesanses som
överklagandeVidpart. avsom

nämnds besluten gemensam
eller värd-skall värdkommunen

landstinget part.anses som

5 1995:84.Senaste lydelse
° 1995:84.Senaste lydelse
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14
Om länsrätten eller kammarrättens beslut har gått klaganden emot,

får bara klaganden själv överklaga beslutet.
Om länsrätten eller kammar- Om länsrätten eller kammar-

har upphävt besluträtten har upphävträtten beslutett ett
eller förbjudit det verkställs, eller förbjudit det verkställs,att att
får domstolens beslut överklagas får domstolens beslut överklagas

kommunen eller landstinget kommunen eller landstingetav av
och deras medlemmar. och deras medlemmarav samt,av

frågai beslutom av en gemen-
nämnd, de samverkandesam av

kommunerna och landstingen
och deras medlemmar.av

Om länsrätten eller kammar-
har upphävt besluträtten ett av

kommunalförbund ellerett
förbjudit det verkställs, fåratt
domstolens beslut överklagas av
förbundet, förbundsmedlem-av

och deras medlem-marna av
mar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då kommunalför-
bundslagen 1985:894 skall upphöra gälla.att

Äldre2. föreskrifter får dock tillämpas frågai kommunalför-om
bund bildas före den januari1 1998, dock längst till och med densom
31 december 2002.

Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga sådant be-om
ställarförbund och kommunalförbund bildats enligt lagensom
1994:566 lokal försöksverksamhet finansiellmed samordningom
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

7 Senaste lydelse 1995:84.



Författningsförslag32 sou 1996:137

l987:10ändring i och bygglagentill plan-2 Förslag

och bygglagen§§ plan-kap. och 7föreskrivs 7 lHärigenom att
lydelseha följande1987:l0 skall

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7 kap.
§1

mark- ochanvändningenfrågorsådanaBehöver vattenom-avom
eller behöverutredaskommunerangår fleraråden gemensamtsom
och kommersamordnasplaneringöversiktligaflera kommuners

stånd påinte tillsamordningsverksamheten sätt,ochutrednings- annat
viss tid eller tillsunderregionplaneorgan,regeringenfår utse ett som

regionplanering. Iverksamhethand dennaskall havidare om
uppgifterregionplaneorganetshuvudsakligaskallbeslutet anges.

kanregionplaneorganTillkanregionplaneorganTill
befintligtregeringenbefintligtregeringen utse ettettutse

Regeringenkommunalförbund.Regeringenkommunalförbund.
de be-förordnaocksåbe- kandeförordnaockså attkan att

skall bildarörda kommunernabildaskallrörda kommunerna
regionplaneförbund,särskiltregionplaneförbund,särskilt ettett

regionplaneor-skallregionplaneor-skall varasomvarasom
regionplane-sådantFörregionplane-sådantFör ettett gan.gan.

kom-skall reglernaförbundkommunalför-skallförbund om
kommunallagenmunalförbund itillämpas1985:894bundslagen

i den måntillämpas1991:900avvikande bestäm-måni den
bestämmelser inteavvikandemeddelas i dettamelser inte

kapitel.i dettameddelaskapitel.
särskil-finnsStockholms läniför kommunernaregionplaneringFör

bestämmelser.da

efter detdagenSenastdetefter attdagenSenast att
protokollet medjusteringprotokollet medjustering avav

ändringantagande,beslutändringantagande,beslut omom
regionpla-upphävandeellerregionpla-upphävandeeller avav

påtillkännagivitsharpåtillkännagivitshar an-nenan-nen
vadenligtslagstavlaenligt vadslagstavla som angesangessom

kommunallagenkap. 27 § 5kommunalför- i 313§kap.i 2
meddelandeskall1991 :900skall1985:894bundslagen om

tillkännagivandetochprotokolls-tillkännagivan-meddelande om

1 1990:1365.lydelseSenaste
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det och protokollsutdrag med utdrag med beslutet sändas till
beslutet sändas till de kommu- de kommuner och länsstyrelser

länsstyrelseroch berörs berörs planen tillner samtsom som av
planen till regeringen. regeringen.samtav

beslutetNär har vunnit laga kraft skall planen sändas till länsstyrel-
inom regionen till Boverket. Lag 1990: 1365.samtserna

Denna lag träder i kraft den januari1 1998.
Äldre2. föreskrifter får dock tillämpas i fråga kommunalför-om

bund bildas före den 1 januari 1998, dock längst till och med densom
31 december 2002.

l6ll942
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till ändring i 1978:438lagen3 Förslag om
persontrafikviss kollektivhuvudmannaskap för

1978:438 huvudmannaskapföreskrivs 3 § lagenHärigenom att om
persontrafik skall ha följande lydelse.kollektivför viss

§3
kommunalförbund inteuppgifter handhas iHuvudmannens ettom

huvudman. Om delandsting eller kommun ärär somen ensam
uppgifterna i stället handhasfår dockdärom,huvudman överensär ge-

har bildats för ändamålet. Deaktiebolag, ärett somsomnom
aktier.skall inneha samtligahuvudman

fråga kommunalförbundkommunalförbund IfrågaI omom
försekrivs kom-gäller vad ikommunalförbundslagengäller som

1991:900 inteföljer 4-7 §§. munallageninte annat omavom
följer §§.4-7annat av

januari 1998.i kraft denlag träder lDenna
Äldre kommunalför-i frågaföreskrifter får dock tillämpas2. om

till meddock längst ochföre januari 1998,bildats den 1bund som
december 2002.den 31

1 1991:1714.Senaste lydelse



FörfattningsförslagSOU 1996:137 35

4 Förslag till ändring i lagen 1992:339 om
proportionellt valsätt

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1992:339 proportionelletatt om
valsätt skall ha följande lydelse.

Denna lag gäller proportionel- Denna lag gäller proportionel-
val förrättas val förrättassom av som av
kommunfullmäktige, kommunfullmäktige,- -
landstingsfullmäktige, landstingsfullmäktige,- -
styrelsen eller någon styrelsen eller någonannan annan- -

nämnd i kommun eller nämnd i kommun, lands-etten etten
landsting, ting eller kommunalförbund,ett

kommunalförbunds fullmäk- kommunalförbunds fullmäk-- -
tige, tige eller förbundsstämma,

förbundsdirektionen i kom- förbundsdirektionen i kom-- -
munalförbund, och munalförbund, och

kommunala indelningsdele- kommunala indelningsdele-- -
gerade. gerade.

Denna lag träder i kraft den januaril 1998.
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Inledningl

I detta betänkande behandlar vi frågor kommunal samverkanom
kommunalförbund och närrmder.genom gemensamma

Samarbete mellan två eller flera kommuner eller landsting eller
formerkommuner och landsting kan etableras i olika enklasteDen

kommunerna fattar eller flera samstämmiga beslut iär att ett en
angelägenhet. För varaktigt och planmässigt samarbete kanett mera
de träffa avtal hur uppgiften skall skötas. Inom för avtaletom ramen

någotinrättas vanligen samrådsorgan med för derepresentanter
samverkande kommunerna. Till sådant får inte någonett organ
beslutanderätt eller något förvaltnings- och verkställighetsansvar föras

från kommunerna. Organet beredningsinstans föröver utgör en
ärenden det verksamhetsområde samarbetet ellerrörsom som avser

förhandlingsforum. Samarbetet kan också genomföras så, deett att
ansvariga nämnderna inom respektive kommun samråder eller
sammanträder I det fallet måste nämnderna hållagemensamt. senare
enskilda formella sammanträden för fatta beslut och konfirmera detatt

tidigare har överenskommits.som
En utvecklad samarbetsform kommun sköterär attmer en en

påverksamhet uppdrag kommun. Samarbetet regleras dåav en annan
uppdragsavtal. uppdragsverksamheti Kommunal privaträttsligärett en

samarbetsform. Möjligheten använda sig avtalssamarbete äratt av
begränsad med hänsyn till de särskilda bestämmelser kan gälla försom
fullgörandet vissa uppgifter. kan med hänsynDet tillävenav
kommunallagens principer lokalisering, självkostnad finnasom m.m.
hinder obegränsat överlämnande verkställighet ochmot ett av
förvaltning.

det specialregleradePå området förutsätts kommunerna samverka
föroch lagstöd har givits detta, gymnasieskolan, hälso- ocht.ex.

sjukvården räddningstjänsten. Genom lagändringar träddesamt som
kraft den juli 1996 har möjligheternai 1 till uppdragsverksamhet

utvidgats inom miljö- och hälsoskyddet SFS 1996:638 och 640 ren-
hållningen SFS 1996:639 för uppgifter enligt lagen kemiskasamt om
produkter 1996:641. NågraSFS ändringar har inte i detta samman-

motiverade vad s.k. fakultativ kommunal verksam-hang ansetts avser
dvs. sådant förhet, kommunerna sköter inom den all-som ramen

1 i följande kommun också landsting, såvida ingetDet det gällersägs annatsom om
anges.
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kompetensen kommunallagen dem prop.männa som ger
1995/96:167, bet. 1995/96:KU34.

Privaträttsligt grundat samarbete mellan kommuner förekommer
också i fastare och utvecklade former. Två eller flera kommunermera
kan sköta uppgift i särskild juridiskgemensamten en person som

ändamålet. Kommunallagen medger vårdenbildas för att av en
förutsättningar får lämnaskommunal angelägenhet under vissa tillöver

aktiebolag eller handelsbolag, ekonomisk förening, ideellettett enen
förening eller stiftelse 3 kap. 16 och 17 §§. Det skall frågavaraen

"förkompetensenlig verksamhet handhavande särskildvarsom en
föreskrivits. Med hänvisning till regeringsformenordning inte
kommunallagen angelägenhet innefattarkonstateras i att en som

får till bolag, stiftelse ellermyndighetsutövning lämnas över ett en en
finns särskilt stöd i lag för det. Det sagda gällerförening bara detom

reglerar också det förhållandethelägda aktiebolag. Lagen att en
delägare i bolag eller förening eller,kommun går in ett somsom en

eller landstinget bestämmerlagen uttrycker det, där kommunen
Regleringen ocksåmed någon annan 3 kap. 18 §.tillsammans avser

genomflera kommunerstiftelser. samarbete mellan två ellerFör ett
förening eller stiftelseaktiebolag eller handelsbolag, ären en

detta lagrum tillämpliga.bestämmelserna i
finns det offentligrättsligsamarbete kommuner emellan baraFör en

kommunalförbundKommunalförbundet.form, nämligen Ett är en
förjuridisk och slags specialkommun denoffentligrättslig ettperson

Ändamåletförbundet.uppgifter kommunerna anförtroreller de som
angelägenhet,kommunalförbund kan varje kommunalför ett avse

myndighetsutövning enskild.också sådant innefattar mot ensom
Kommunalförbundet liksom de privaträttsliga associationernaär en

huvudmannaskap för1978:438frivillig samarbetsform. I lagen om
1987: 10 finnsviss kollektiv persontrafik plan- och bygglagensamt

bildandet kommunalförbunddet dock föreskrifter gör ettsom av
obligatoriskt i vissa situationer.

medjanuari 1996 får två eller flera landsting samverkaSedan den 1
med1995:1285 försöksverksamhetstöd lagen om gemensamav

Samverkan får bara ske inom hälso- ochnämnd för flera landsting.
bet. 1995/96:KUl0. Lagen gällersjukvården 1995/96:59,prop.

står utanför landsting. Enockså för de kommuner gemensamsom
offentligrättsligstöd försökslagennämnd inrättas med utgörav ensom

sådan nykonstruktion. Nämndensamarbetsform och ärär ensom en
kommunalförbund, intetill skillnad frånmyndighet utgör, ett enmen

för den verksamhet nämndensärskild juridisk Huvudmän somperson.
landsting har tillsatt nämnden.har hand således deärom som

inför varje landsting samverkar den.Nämnden genomansvarar som
avtalnämndens verksamhet ochLandstingen förutsätts reglera genom

1995/96:KUl0.1995/96:59, bet. Vireglemente för den prop.ett
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redogör för försökslagen i det följande,närmare avsnitt 4.
Lagen 1992:1528 offentlig upphandling kan i vissa fallom

begränsa möjligheterna till uppdragsverksamhet mellan kommuner.
inteDen tillämplig samverkanär i kommunalförbund och gemen-

nämnd. Om medlemskommun betalar avgifter för de tjänstersam en
kommunalförbund lämnar, detta inte betraktaärett attsom som

tjänsteköp i lagens mening. Däremot kan upphandling från ett
kommunalförbund, ändamål inköpsverksamhet, krävaär detattvars
förfarande lagen föreskriver följs. Detsamma gäller för-som en
bundsmedlems köp tjänst vilken inte förbundet förav en ansvarar

förbundsordningen.enligt Bildandet kommunalförbund ellerettav
företag eller inrättandet nämnd behöver givetvis inteav en gemensam
föregås upphandling.av

1 1 Uppdraget.

Kommunala förnyelsekommittén har tilläggsdirektiv dir.genom
1995: 13 bland fåttl i uppdrag kommu-göra översynannat att en av
nalförbundslagen 1985:894. Vi skall också behovetöverväga av
alternativa offentligrättsliga former för samverkan. En utgångspunkt

kommuner och landsting skallär frihet välja enkla ochatt stor attges
ändamålsenliga lösningar dock fyller de krav ställs offent-som som ur
ligrättslig synvinkel. Direktiven refererar till två modeller för
samverkan Finland, samkommuni och nämnd.gemensam

Vårt uppdrag omfattar således offentligrättsliga former för kommu-
nal samverkan inteoch uppdragsverksamhet, företaggemensamma
eller privaträttsligt grundat samarbete. Tilläggsdirektivenannat
återfinns i bilaga

Förutom de särskilda direktiven gäller generella direktiv för
samtliga kommittéer. har beaktatVi direktiven dir. 1988:43 EG-om
aspekter i utredningsarbetet, direktiven dir. 1992:50 regionalpoli-om
tiska konsekvenser, direktiven dir. 1994:23 prövningom av
offentliga åtaganden och direktiven dir. 1994:124 jämställd-om
hetspolitiska konsekvenser.

Utredningsarbetet1

För arbeta med denna del vårt uppdrag har Thorbjörn Roos knutitsav
till sekretariatet. Han och Björn harLarsson utarbetat våra förlag om
kommunalförbund. Björn Larsson har utarbetat förslagetäven om

nämnder.gemensamma
Utredningen kommunalförbund har bedrivits i samråd medom en

särskild referensgrupp. I har ingått chefsjuristen Stiggruppen
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landsting, förbundsjuristen IngegärdStockholms länsHellmers,
ÅkeKommunförbundet, stadsjuristen Lewensjö,SvenskaHilborn,

Landstingsför-Ulla Lönnqvist Endre,juristenGöteborgs kommun,
Räddningstjänstför-avdelningschefen Nordenfelt,Enarbundet och

kommittén, Curt RiberdahlMölndal frånGöteborg ochbundet i samt
Zelmin-Åberg.och Erna

existerande och planerade kommu-aktuella uppgifterfåFör att om
kommunförbunden iriktats tilllandet har enkätnalförbund i en

redovisningen iför enkäten har varit denUtgångspunktsamtliga län.
"KommunalförbundKommunförbundets skriftSvenska som sam-

Hillborn och Johannes Karlsson,författad Ingegärdverkansform", av
uppgifter har därefter1994. Aktuellaförhållandena i marsavsersom

länsförbunden har vikommunalförbund. Frånsamtligainhämtats från
samverkansformerbetydandeandrafått information samt syn-merom

samverkanför underlättaönskemål åtgärderpunkter på och attom
mellan kommuner.

Kuntaliittos svenskamed Suomenhaft kontakterSekretariatet har
information och materialvi fåttHelsingfors. Därvid harsekretariat i

i Finland. Thorbjörnnämndersamkommuner samt gemensammaom
studiebesök hos sekretariatet.gjortharRoos ett

överlämnade skrivelser1.3 m.m.

interpellera ochlandstingsfullmäktigeochi kommun-Möjligheten att
nyligenkommunalförbund harförhållanden iställa frågor om

Konstitutionsutskottet1995/96:KU9.riksdagen bet.behandlats i
förnyelsekommittén skulleKommunala övervägadärvidförutsatte att

frågor vidinterpellationer och översynenbestämmelserna avom
kommunalför-frågor iInterpellationer ochkommunalförbundslagen.

7.7.3.behandlas i avsnittbund
skrivelseöverlämnatkommittén har FinansdepartementetTill en

framställs önskemålskrivelsenSörmland. IKommunförbundetfrån om
effektivtförbundet hindrarenligtreglerundanröjande somav

främst frågor harFörbundet dock isamarbete.kommunalt tar somupp
samarbetsformer deoch andralokaliseringsprincipen änsamband med

förbundet har aktualiseratdetkonstateraroffentligrättsliga. Vi att som
utanför vårt uppdrag.faller

huvudman förkommunalförbund,Sörmland ärVårdförbundet som
skrivelse tillharmissbrukare,behandlingshem för säntett envuxna

möjligheterna tillutgångspunktFörbundets görakommittén. är att
Många människortillgängliga.för missbrukarebehandling mera

ochtill socialtjänstenvända sigmotståndkänner mot attstortett
på behand-intagningärenden gällerofta långa ibeslutsvägarna är som

frånöverförasuppgifter kundeförbundet. Omframhållerlingshem,
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kommunalförbund förutsättningarkommuner till under andra idag,än
möjligheter finns förbundetskulle Det enligt behovöppnas. ettnya av

uppgifter kommunalförbundöverlämna till vilka inte äratt ett
för samtliga medlemskommuner. En möjliggemensamma annan

förbundetlösning pekar på uppgifter och beslutanderätt fårär attsom
överföras från medlemskommun till anställd i kommunalför-etten en
bund. avsnitt 7.2 vi frågor vilka uppgifter kanI tar om somupp

kommunalförbund.lämnas tillöver ett
Kommunförbundet har skrivelse 16 1995 tillSvenska i denen mars

kommunalförbundslagen.regeringen hemställt översynom en av
för vår utredning.Skrivelsen ingår i underlaget
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2 Nuvarande regler om

kommunalförbund

kapitelI detta redogör vi översiktligt för de regler gäller försom
kommunalförbund och för de problem reglerna medför. Visom
jämför också de två organisationsmodeller får förekomma,som
med förbundsfullmäktige och med förbundsdirektion.

1 Bakgrund

Kommunalförbund form för interkommunal samverkan harsom
funnits länge i vårt land. infördesInstitutet år 1919 lag 1919:294.

kunde landskommunerEnligt lagen städer, och andra enheter
sig till kommunalförbundsammansluta för handhavande kommu-av

förvaltningsuppgift.nal Landstingskommuner fick bilda förbund med
Ändamåletsådana kommunerandra och med städer. beskrevs på

nämnda för begränsa befogenheten föra uppgifter tillsätt överatt att
kommunalförbund 1919:310prop. s.119. Det skulle frågavara om

förvaltningsuppgifter. kommunalförbundEtt skulle ha ettrena
förvaltningsorgan, förbundsdirektion. förbundsordningEn skulleen
reglera förbundets ändamål, medlemmar och direktionenssäte,
sammansättning, ledamöternas och suppleanternas mandattid, utträde,

frågorlikvidation återkommer i lagars bestämmel-m.m., som senare
förbundsordningens innehåll. Medlemmarna utsåg ledamöternaomser

och suppleanterna direktionen. tillåtet förbundsord-i Det iattvar
ningen bestämma ledamot suppleant skulle ioch utsesatt annan
ordning. För valbarhet krävdes inte ledamotskap i någon medlems
fullmäktige eller medlemskap i någon de kommuner ingickens av som

kommunalförbund.i ett
frånLagen 1919 först 1958 med lag kommunal-ersattes en omny

förbund främst för1957:281. Den tillkom tillgodose demokratis-att
förändringenka krav. Den viktigaste förbundsdirektionen,att trotsvar

remisskritik, med förbundsfullmäktige. Kommunalförbundetersattes
fick organisatoriska uppbyggnad kommun. Lagensamma som en
hänvisade i omfattning till kommunallagens bestämmelser.stor
Valbarheten inskränktes till ledamöter i förbundsmedlemmarnas
fullmäktige. Suppleanter i fullmäktige således inte valbara SOUvar
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1957:KU17.1956:19, 1957:150,prop.
Vid kommunallagsreformen 1977 gjordes hel del ändringar ien

lagen kommunalförbund. De innebar dock väsentligenom anpass-
ningar till den kommunallagen. Valbarheten utvidgades till attnya
omfatta också suppleanter i medlemmarnas fullmäktige. Det bör
anmärkas kommunallagsutredningen föreslog bestämmelsernaatt att

kommunalförbund skulle ingå i den enhetliga kommunallagenom nya
SOU 1974:99 98-101 detta på grund remisskritik inteatts. men av
genomfördes 1975/76:87prop. 324.s.

Efter den sista kommunindelningsreformen utnyttjades kommunal-
förbund bara för det interkommunala samarbetet. ställetlsparsamt
skötte kommuner sin samverkan avtal. När särskilda juridiskagenom

förbildades sköta samarbetsuppgifter, valde iatt storpersoner man
utsträckning privaträttsliga sådana såsom aktiebolag eller stiftelser.
Skälen till detta främst bildandet kommunalförbundattvar av var
omständligt och måste ske under medverkan och starkt inflytandeav
från länsstyrelsen, utträde förbund reglerat ochsträngtatt ettur var

avsevärd tid i anspråk organisationen otymplig ochtog samt att var
handläggningen tungrodd.

Kommunalförbundet attraktivtFör samverkans-göraatt mera som
form utfärdades lag kommunalförbund 1985 1985:894.en ny om

grundades på förslag särskild utredare, Kommunalför-Lagen ett av en
bundsutredningen, C 1983:15 och Stat-kommunberedningenDs av

1985: viktigaste nyheterna det åter möjlighetDs 4. De attvar gavs
enklare organisationen med förbundsdirektionha den ochatt atten

kommunerna själva fick bestämma bildandet förbund samtom av
avvecklingen och utträdet förbund inblandning någonett utanav ur av
statlig myndighet. Reglerna likvidation och utträde förenklades.om

I anslutning till införandet 1991 års kommunallag gjordes helenav
del ändringar SFS 1991:1695 i kommunalförbundslagen. Också
denna gång fråga anpassningar till de reglerna idet bara nyavar om
kommunallagen. genomfördes dock inte fullt ExempelvisDe ut.
gjordes inte de delegeringsreglerna för styrelsen och övriga nämn-nya

förbundsdirektionender i kommuner och landsting tillämpliga på i
förbundsfullmäktige de möjligheterkommunalförbund och integavs

lämna s.k. finansbemyndiganden fullmäktige i kommuner ochatt som
landsting har 3 kap. 12 § kommunallagen.

1 förarbeten finns i Ds C 1983:15En utförlig redovisning 1957 års lag och dessav
1980.i Kaijser-Riberdahl, Kommunallagarna 2:a uppl.,och
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kommunalförbundAllmänt2.2 om

juridiskoffentligrättsligtidigarekommunalförbund ärEtt sagts ensom
landsting,mellanochmellan kommunersamarbeteför menperson

bildaskanlandsting. Detochmellan kommunerför samarbeteockså
fakultativahelst, såvälangelägenheterkommunalavilkaför somsom

kommunalför-iförutsättningardeunderobligatoriska, som anges
förlagstödsärskiltnågotdärför inte attbehövsDetbundslagen.

myndig-innefattaruppgifterkommunalförbundanförtro ett som
för-lag ellerföreskrifter iAllaenskilda.hetsutövning annanmot

gällerverksamhetlandstingsellerkommunsfattning ettensom avser
kommunalförbund.tillöverlärrmatsharverksamheten ettfullt närut,

samverkanframhöllskommunalförbundslagen attVid tillkomsten av
förtroendevaldasdeochallmänhetensmedförkommunalförbundi att

privaträttsligaiskersamverkaninflytandeoch större änärinsyn om
giltighet.fortfarandeUttalandet16.852216 äger1984/former prop. s.
insynen ikommunallageniregleringendockdess harSedan genom

andraochstiftelseraktiebolag,kommunalaiinflytandetoch över
insynallmänhetensförslagVi har lagtbetydligt.vidgats attföretag om

1996:67.SOUytterligarevidgasskall
kommunalför-iprivaträttsliga formerna störstärdeSkillnaden mot

fullmäktigemed ärsammanträdenadärfullmäktige,medbund
och besvaras.framställasfåroch frågorinterpellationeroffentliga samt

väljaskallfullmäktigekommunallageniFöreskrifterna attom
bolagsådantrevisor iminstochaktiebolag ettiledamöterna utse en

Tillkommunalförbund.aktiebolag ochmellanskillnadenminskathar
fåsigförsäkraskyldigafullmäktige attär attkommerdetta omatt

beskaffenhet ellerprincipiellbeslut ärsig, innan annarsyttra avsom
helägdaförgällerDettaverksamhet.bolagsifattasviktstörre ettav

landsting bildarellerkommunstiftelseroch ettaktiebolag ensom
delägda bolagpåtillämpligtocksådettautsträckning ärI storensam.

kommunalförbundslagenImed någonbildasstiftelseroch annan.som
förbundsdirektionenrespektivestyrelsenföreskriftdetfinns attomen

den all-underrättadeförbundsmedlemmarnahållaskyldig omär att
frågorverksamhetförbundetsplanläggningen samt somommänna av

kap.räckvidd 2organisatoriskellerbetydelseekonomiskstörreär av
hänseendei detta ärskyldighetAktiebolagens6 §.och kap.§ 316

dockfårkommunalförbundets. Detlångtgåendenågot änsåledes mer
utsträckningi vissförbundsordningenregler imöjligt att genomanses

beslut.fatta viktigakommunalförbunds rättbegränsa attett
samarbete iframhållskommunalförbundslagentill attförarbetenal

kommunaldemo-fråninvändningsfrittheltkommunalförbund inte är
förbundförhållandetdetsärskiltgäller ettsynpunkt. attDetkratisk

hardetuppgiftereller deden attbestämmer överformellt somensamt
direktvalda. Dettainteförbundetförtroendevalda i äroch desköta att
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ensambestämmande kunna ledasägs till den verksamhetatt ettsom
kommunalförbund sköter kan få medelstillskott ochstörre högreett en
standard den skulle ha fåttän i konkurrens med andra sarnhällsupp-
gifter förbundsmedlemmarna sköter direktförvaltning ochsom genom
därigenom inrymma risker för felprioriteringar. Vidare framhålls som

nackdel med kommunalförbund de politiska majoritetsför-atten
hållandena uppstår de allmänna valen bara får genomslagsom genom
kommunvis i förbundet. Riskerna för sådana effekter börogynnsamma
dock enligt motiven inte överdrivas. Det betonas den obligatoriskaatt
samrådsskyldigheten kommunalförbundgör inte har några reellaatt ett
möjligheter välja inte kan godkännasvägar förbunds-att som av
medlemmarna.

De nackdelar har återgetts beaktas, kommunalförbundnärsom nu
bildas. I förbundsordningen bestäms kommunalförbundets ändamål
ofta så, hindrar förbundet får för medelstillskottatt ochatt storaman

felprioriteringar viktigagörs organisatoriskaatt och ekono-samt att
miska beslut förbehålls förbundsmedlemmarnas fullmäktige jfr 2.6
nedan.

2.3 Kommunalförbund med förbundsfullmäktige och
förbundsdirektion,med organisations-två

modeller

För kommunalförbund kan väljas två organisationsformer,ett en av
den med förbundsfullmäktige, styrelse och eventuellt ytterligareena
nämnder, den andra med enbart förbundsdirektion. För bådaen
formerna gäller antal regler i kommunallagen tillämpligaatt ett ärstort
på dem hänvisningar från kommunalförbundslagen. De grund-genom
läggande bestämmelserna i kommunalförbundslagen bildandeom av
kommunalförbund, för bristande tillgångar i förbund,ettansvar
utträde förbund, likvidation och upplösning förbundur samtav om
laglighetsprövning beslut desamma för båda formerna.år Detav som
föreskrivs den ekonomiska förvaltningen också i delar likaär storaom
för förbund med fullmäktige och förbund med direktion.

För handläggningen förslag till budget finns det vissa skillnaderav
betingas organisationsformerna. I båda fallen skall samråd skesom av

med förbundsmedlemmarnas styrelser, innan förslaget till budget görs
För kommunalförbund förbundsfullmäktigemed gäller kommu-upp.

nallagens regler räkenskapsföring och redovisning i stor ut-om
sträckning. För den enklare organisationsformen finns dock vissa
undantag. Någon ekonomisk flerårsplan behöver inte Inteupprättas.
heller reglerna årsbokslutär och årsredovisning tillämpliga påom en
direktion. Det enligt kommunalförbundslagenär tillräckligt att
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skälig tid.inomoch avslutassammanfattasårligenräkenskaperna
förtillämpliga delargäller irevisionsbestämmelserKommunallagens

irevisorervalsärskilda reglerfinnskommunalförbund. Det avom
2.8följandebehandlas i detRevisionendirektion.förbund med

nedan.
får detförbundsdirektionmedkommunalförbundFör ansesett

regler ochkommunalförbundslagenskomplettera t.ex.möjligt att
med stödsker dåDettaskallårsredovisning upprättas.föreskriva att

fårförbundsmedlemmarnaenligt vilketstycket§ förstakap. 43av
verksamhet.förbundsdirektionensföreskrifterbesluta närmare om

kommun-utsträckningfungerar iFörbundsfullmäktige stor som
får delta enligtUtomståendeoffentliga.sammanträdenafullmäktige. är

allmänhetensReglernakommunallagen.ibestämmelserna om
inte till-dockbudgetbehandlingenmed ärsambandfrågestund i

Ärenden påväckasfår sättförbundsfullmäktigeilämpliga. samma
ledamöternainnebärblandkommunfullmäktige, vilket atti annatsom

interpellationer.ochfrågorockså ställakanmotioner. Deväckakan
deregler bl.a.kommunallagensgällerärendebehandlingenFör om

motionerberedningsfrist förberedningstvång och samt omom
bestämmelsenOcksåfolkomröstningar.opinionsundersökningar och

folkinitiativså kalladekommunallagenstycket§ andrakap. 23i 5 om
lagentill den görshänvisningardefolkomröstning hartill somgenom

medkommunalförbundtillämplig påblivitkommunalförbundslageni
kommunala1994:692särskilda lagendenfullmäktige liksom om

kommunallagenändringar itill deförarbetenafolkomröstningar. I
folkom-intekommenterasinfördesfolkintitiativetvilkagenom

1993/942188.1993:90,kommunalförbund SOUiröstningar prop.
medoffentligaintesammanträdenförbundsdirektions ärEn

Kommu-beslutas.vilket budgetensammanträde viddetförundantag
tillträde.hadå skallallmänhetenföreskrivernalförbundslagen att

iför fullmäktigereglernaenligtkungörasskallSammanträdet
kalladesåkommunallagen öppnaiReglernakommunallagen. om

tillämpliga delar. Detidirektionockså förgällernämndsammanträden
skall fåallmänhetenochsjälv beslutar närdirektioninnebär att omen

närvarande.vara
direktionförärenden gällerhandläggningochväckandeFör enav

kommunal-enligtnämnderövrigastyrelsen ochförregler somsamma
Handläggningensåledes inteställsberedningstvångNågotlagen. upp.

enklare idärmedärendena avsevärt ettbetydelsefulla ärdeav
förbunds-mediförbundsdirektionmed änkommunalförbund ett

fullmäktige.
organisa-förbundsfullmäktig harmedkommunalförbundEtt samma
direktionmed enbartförbundIkommun.uppbyggnadtoriska ettsom

nämnder.också övrigastyrelsenfullmäktige ochdennaersätter men
Lokalainrättas.nämnderandranågraförbund får intesådantI ett
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nämnder, institutionsstyrelser och självförvaltningsorgan kan således
inte förekomma i kommunalförbund med förbundsdirektion.ett De
enda får finnas direktionenutöver deärorgan som partssammansatta.

Regleringen direktionsmodellen utgår ifrån den skall användasav att
fåtal kommuner eller landsting för,ett det uttrycks i för-av som

arbetena, teknisk verksamhet affärsmässigär ochnatursom av mera
traditionellt brukar bära sina kostnader prop. 1984/85 :216som egna

18.s.
Avsikten skapa offentligrättslig samarbetsfonnattvar en som var

lätthanterlig den enda formän då stod till buds, kommu-mera som
nalförbund med förbundsfullmäktige. Av förarbetena till kommunal-
förbundslagen framgår den enklare organisationsfonnenatt tänktvar
för samarbetsuppgifter inte har någon omfattningstörre ochsom som

tekniskär framhöllsDet tidigareart. organisa-av mera sagts attsom
tionen fullmäktigemed lämplig för samarbetsprojekt "som till sinvar

kan inbjuda till politiska åsiktsskillnadernatur hur verksamhetenom
Åskall bedrivas". andra sidan slås det fast det lämplighets-äratt en

fråga, förbund med fullmäktigenär eller förbundett med direktionett
bör användas valet organisationsform fårsamt att görasav av
kommunerna själva. Det de kommunerär vill samarbeta i ettsom
kommunalförbund själva har den legalitets- ochgöra lämplig-attsom
hetsprövning behövs för bildandet förbundet a. 19som av prop. s.

Direktionsmodellen har kommit användas alltmer för omfattandeatt
uppgifter och för kommunalförbund med många medlemmar utan att
lagligheten detta har ifrågasätts. Som exempel kan detnämnasav att
finns vårdförbund med direktion har 16ett medlemskommuner.som

Det kan konstateras de båda organisationsforrnerna haratt renodlats
i kommunalförbundslagen och lagen inte den valfrihetatt ärger som
önskvärd. kommunalförbundI med förbundsfullmäktige det såledesär
obligatoriskt ha ganska omfattande organisation ochatt ien ett
förbund med förbundsdirektion det inte tillåtet byggaär att ut
organisationen med nämnder och älvförvaltningsorgan. Partssamman-

får dock inrättas. Det bör uppmärksammassatta det inomorgan att
direktionen kan bildas avdelningar till vilka beslutanderätt får
delegeras. Kommunallagens regler närrmdutskott och nämnd-om

Ävenberedningar däremot inte tillämpliga.är direkt lagstödom
saknas för det, det beredningsorgan kan inrättas underattanses en
direktion.

Bestämmelserna i 6 kap. kommunallagen styrelsen och övrigaom
nämnder tillämpliga förbundsstyrelsenär och övriga nämnder i ett
kommunalförbund med fullmäktige. Enda undantaget före-är att
skriften i 6 kap. 8 § nämnderna skall verka för samråd skeratt attom
med dem utnyttjar deras tjänster.som

Eftersom förbundsdirektion förbundsfullmäktigeersätter ochen
förbundsstyrelsen i förbund fullmäktige,med har detta motiveratett
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vissa särskilda regler direktion i kommunalförbundslagen.om
Bestämmelserna i 6 kap. kommunallagen tjänstgöringersättaresom

ochnärvaro- yttranderätt på sammanträdena,samt förnärvarorätt
utomstående, utskott och nämndberedningar bestämmelsernasamt om
sammanträden, protokoll i 23-31 §§ gäller också för direk-m.m. en
tion.

Förbundsstyrelsen och övriga nämnder i förbund med fullmäkti-ett
har således möjligheter delegera beslutanderättattge samma som

motsvarande i kommun. För delegering från förbunds-organ en
direktion gäller däremot fortfarande de föreskrifter infördes årsom
1985. Det innebär direktion, otvivelaktigt haratt ett storten som
behov kunna delegera, inte har de möjligheter till omfattandeattav
delegering kommunallagen Vidaredelegering inte tillåtenärsom ger.
och inte delegering brådskande ärenden. Inte heller kanav en
förbundsdirektion så kallad villkorad delegering brukarnagenom ge
inflytande på beslutsfattandet. Emellertid bestämmelserna i 3synes
kap. 4 § andra stycket kommunalförbundslagen vidare möjligheterge

delegera motsvarande reglerän i 1977 års kommunallagatt gjorde.

2.4 Bildande kommunalförbund, val förbunds-av av
fullmäktige och förbundsdirektion

Som framhållits tidigare ankommer det normalt på kommunerna att
själva bestämma kommunalförbund skall bildas. Ett godkän-att ettom
nande från någon statlig myndighet behövs inte och inte heller någon
registrering. Beslut bildande har den digniteten det skall fattasattom

kommunfullmäktige. Detsamma gäller andra viktiga beslutav som
kommunalförbund, fastställa reglementeett fört.ex. attavser en

förbundsdirektion eller med stöd 3 kap. 4 § första stycket kom-att av
munalförbundslagen lämna föreskrifter direktionens verksamhet.om

För kommunalförbund skall det finnas förbundsordning.ett en
Förbundsordningen förbundets grundläggandeär dokument och att
jämställa med bolagsordningen för aktiebolag och stiftelseurkundenett
för stiftelse. I kap.1 9-11 kommunalförbundslagen finns deten
föreskrifter vad förbundsordning måste innehålla. Det stårom en
förbundsmedlemmarna fritt i denna reglera andra förhållandenatt än
de obligatoriskaär enligt kommunalförbundslagen.som

Förbundsordningen skall i varje kommunalförbund ange,
förbundets ändamål och medlemmar,
förbundets benämning och den där förbundet skall ha sittort säte,-
den tid förbundet skall bestå det inte har bildats försom om-

obestämd tid,
förbundet skall förbund med fullmäktige eller medettom vara-

förbundsdirektion,
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tillkännagivandeanslagstavlaförbundsmedlemspå vilken om-
ske,protokoll skalljustering av

överenskommitförbundsmedlemmarna harbegränsningarde som-
och andralån, ingå borgenförbundetsfråga rätti taatt uppom

medel till fonder,ellerförbindelser avsätta
och skulder,tillgångari förbundetsandelarförbundsmedlemmarnas-

deltagandeför medlemmarnasgrund skall gällaoch någon annanom
grunden,verksamhet, denförbundetsförkostnadernai

förbundetsförförutsättningarnafrågabestämmelser ide om-
föreskrivsdetskall gällaupplösning utöverochlikvidation somsom

kommunalförbundslagen,och 2 §§kap. li 4
tillgångar,behållnaförbundetsför skiftegrunderna samtav-

ordnanödvändigt föri övrigtförbundsmedlemmarnavad attanser-
medlemmaroch dessförbundetmellanförhållandenaekonomiskade

förvaltning.ekonomi ochi frågaförhållandenförbundetsoch om
antaletförbundsordningen bestämmaobligatoriskt iocksåDet är att

skallskallfullmäktige. Ommedförbund ersättareför utsesledamöter
antalföreskift detfinnasskall detVidareantalet omenanges.

skall Förförbundsmedlemvarje ettoch utse.ledamöter ersättare som
framgå,vidareförbundsordningenskall detförbundsådant omav

finnasockså skalldetstyrelse ellerskall habaraförbundet omen
så falluppgifter skall iNämndernasnämnder.andra anges.

finnasskall detförbundsdirektionkommunalförbund medFör
ochledamöterantalet ersättareförbundsordningenbestämmelser i om

ochledamöterdet antal ersättareochförbundsdirektioneni somom
skallmedlemvarje utse.

ochantagitsförbundsordningenbildatkommunalförbund närEtt är
förbundetharDärefterförbundsmedlemmarna.undertecknats av

rättskapacitet.formellt
någotföreträdaskommunalförbund kanNågra regler ettatt avom

kommunalför-därförkanpraktikendet inte. Ifinnsinterimsorgan ett
förbundsdirek-förränrättshandlingar,företaintemed direktionbund

fullmäktigemedförbundfunktion ochiochhar valtstionen trätt ett
förbundsstyrelse. Reg-självavalts ochharförrän dessainte utsett en

medsamrådbudgeten efteroch debildandetsjälvalerna attomom
septemberutgången görföreskall fastställasförbundsmedlemmarna av

tidsödande 2 kap.omständligt ochkommunalförbundbildandet av
medförakankommunalförbundslagen. Detta attkap. 19 §§ och 319
kommunal-har bestämtdet kommunerförflyter fråntid att ettlång att

verksamhet.börja sinkanförbundetoch tillskall bildasförbund att
Ändringar procedurformellaförbundsordning kräveri somsammaen

förbund.bildandet ettav
såledesförbundsmedlemvarjeskallfullmäktigeförbund medI vara

självabestämmerMedlemmarnaförbundsfullmäktige.representerad i
ocksåfårudda. De avgöramåsteAntaletledamöter.antalet omvara
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skallersättare Ledamöterna och skallutses. ersättarna väljas bland
ledamöterna i medlemmarnas fullmäktige. Mandattiden fyra årär och
räknas fr.0.m. den januari1 året efter det allmänna val har hållits.att
Valet ledamöter i förbundsfullmäktige skall förrättas de nyvaldaav av
kommunfullmäktige.

förbundEtt kan också bildas under kommunfullmäktiges löpande
mandatperiod. Mandattiden för förbundsfullmäktige skall då tidenavse
från det valet förrättas till ingången det år, dåatt tjänst-nästaav
göringstid för fullmäktige börjar. Förbundsstyrelsen väljs förbunds-av
fullmäktige deras första sammanträde. Kommunallagens valbarhets-
villkor tillämpliga.är

Ledamöterna i förbundsdirektionen skall minst fem ochen vara
bör enligt kommunalförbundslagenersättarna minst lika många.vara

De skall väljas och inom medlemmarnas fullmäktige. Varje medlemav
skall minst ledamot eller I övrigtutse ersättare. gälleren en samma
regler för förbundsfullmäktige.valsom av

börDet anmärkas regleringen valbarheten svårförståelig.att ärav
Dels finns nämnda bestämmelser inskränkningen i valbarheten.om
Dels gäller, "om inte något särskilt föreskrivet",är bestämmel-annat

valbarhet i 4 kap. 5 § kommunallagen för båda förbunds-serna om
formerna kap.2 14 § och 3 kap. 5 § kommunalförbundslagen. Detta
innebär vid val till förbundsstyrelse och övriga nämnderatt gäller
kommunallagens regler valbarhet. Ledamöter och ersättareom
behöver således inte inom fullmäktigekretsen. förbundFörutses med
direktion bestämmelserna i kommunallagenär tillämpliga bara på revi-

och revisorsersättare. Huruvida medlem iärsorer en person, som en
kommun den fullmäktigeän förrättar valet, valbar kanärannan vars

förefalla oklart. Regelkonstruktionen har dock i praktiken tolkats så,
det möjligt för förbundsmedlemmarnaär haatt att gemensamma

revisorer och revisorsersättare och deras kommunfullmäktigeatt
således får från andra medlemskommuner jfr 2.8utse personer
nedan.

2.5 Kommunalförbundets ändamål

Enligt kap.1 § kommunalförbundslagen1 får kommuner och landsting
sluta sig till kommunalförbund för ha hand ellerattsamman om en
flera kommunala angelägenheter". Lagtexten och förarbetena tyder på

tanken har varit odelad kommunal eller landstingskommunalatt att en
verksamhet skall kunna överlämnas skötas kommunalför-att ettav
bund. Viss osäkerhet har därför rått huruvida det förenligt medär
lagen överlämna geografiskt eller på begränsad delatt sättett annaten

verksamhet. Någon vägledning har inte i förarbeten,gettsav en
rättspraxis eller doktrin.
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1988:149upphävda lagendentillkomstenVid omnumeraav
sjukvårdenshälso- ochsocialtjänstens,försöksverksamhet inom samt

möjligtfast detslogs emellertidområde äromsorgsverksamhetens att
uppgift till kommunal-specialregleraddelflytta ettöveratt av enen

mellansamarbetegällde1988/89:1 27. Lagenförbund prop. etts.
Östersunds samordnadkommunochlandstingJämtlands läns om

kannämnda verksamheter. Detdelar nämnasinomorganisation attav
för samarbetet.obligatoriskkommunalförbundsformenlagenenligt var

drift-, service- ochkommunalförbund förbildaförIntresset att
på aktuella ändamål kanSom exempelstödfunktioner är stort.numera

centralförråd och kanslifunktion. Detinköpsverksamhet, ärnämnas
kommunalförbundslagenförenligt medosäkert, det kan attansesom

sådana uppgifter.kommunalförbund medbilda

styrningFörbundsmedlemmarnas2.6 ettav
kommunalförbund

bestå ledamöterförbundsdirektion skallFörbundsfullmäktige och av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Detoch ärersättare utses avsom

direktionenförtroendevalda i fullmäktige och ifrämst dessagenom
förverkliga sina ambitionermedlemskommunerna kan om ensom

samordningsvinster medkostnadseffektiv verksamhet som ger
givna ekonomiskatill kvalitet och inomtillräcklig hänsyn ramar.

förbundsstyrelsen och eventuellaförbundsfullmäktige,Uppdragen i
kommunalförbun-förtroendeuppdrag inämnder direktionenövriga är

skallförtroendevalda medmedlemskommunerna. Dedet och inte i
föruppgifter i första hand verkaändamål ochbeaktande förbundetsav
tillförbundsdirektion har,Ledamöterna iförbundets intressen. en

revisions-förbund med fullmäktige,förtroendevalda iskillnad från de
direkt inför förbundsmedlemmarnaför förvaltningsin som varansvar

ansvarsfrihet skall beviljas ellerför sig beslutar vägras.om
förtroendevalda ipolitiska dekommer detTill detta ansvaret som

medborgarna och deförbund harbåda formernade gentemotav
dennaFörbundsmedlemmarna harpartier de utöverrepresenterar.som

möjligheter tillockså vissa formellaoch kontrollindirekta påverkan
kommunalförbundets verk-insyn ioch kontrolldirekt styrning samtav

samhet.
funktion, det ibildats och ikommunalförbund har trätt ärNär ett

kommunalförbundslageninom försjälvbestämmandeprincip ramen
förbundsordningen och,regleringen ilagstiftning näroch samtannan

för förbundsdirektionen.i reglementetdirektionsmodellen tillämpas,
formellt bindandeförbundetkan inteFörbundsmedlemmarna ge

ochägardirektivi aktiebolagdirektiv såsom sker genomgenom
Kommunalförbundslagenbolagsstämman.påagerande sättannat
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medger inte heller förbundsordningendet i skrivs in vissa beslutatt att
eller åtgärder skall underställas förbundsmedlemmarna för bliatt
giltiga eller så sker i de föreskrifter får förbunds-att som ges om
direktionens verksamhet. Styrningsproblemen måste för närvarande
lösas på och redan vid bildandet kommunalförbund.sättannat ettav

Till bilden hör föreskriftenockså i 1 kap. 9 § andra stycket
kommunalförbundslagen i kommunalförbund, skall haatt ettom som
hand angelägenheter vilka obligatoriska för medlemmarna,är fårom

intedet in någon bestämmelse förbundsordningeni begränsartas som
förbundsmedlems skyldighet tillhandahålla medel Medlemmarnaatt
skall alltid ha det kostnadsansvaret för kommunalförbundsyttersta ett
verksamhet. Det går inte medelstilldelningen beroendegöraatt attav
förbundet underställer förbundsmedlemmarna sina beslut eller att
andra liknande villkor har uppfyllts.

Bestämmelserna i förbundsordningen kommunalförbundetsom
ändamål och uppgifter utformas många gånger så, medlemmarnaatt
kan behålla inflytandet betydelsefulla frågor ochöver ha kvar vissa
möjligheter prioriteringar i den verksamhet hargöra överläm-att som

till kommunalförbundet och i förhållande till den verksamhetnats som
Ändamåletmedlemmarna själva bedriver. med förbundets uppgift kan

definieras för driften verksamheten och deettsom ansvar av ange
begränsningar skall gälla, frågai struktur- och investe-t.ex.som om
ringsfrågor. förekommerDet också förbundets ändamål iatt anges
allmänna ordalag och väsentliga uppgifter inte skall ingåatt som
räknas i förbundsordningen. Vid bildande skolförbund harupp av
bestämmelser sådan innebörd tagits in i förbundsordningar.av

Man har sökt stöd för styrningen ändamålsbeståmningen igenom
förbundsordningen föreskrifternai i kommunalförbundslagen vadom

obligatoriskt in i förbundsordning och vad denär att tasom en som
övrigt får innehålla.i Där framgått bland förbunds-sägs annat attsom

ordningen skall de begränsningar förbundsmedlemmarnaange som
frågaöverenskommit i förbundets lån, ingå borgenrätt att taom upp

och andra förbindelser eller medel till fonder" vadavsätta samt
förbundsmedlemmarna i övrigt nödvändigt för ordna deattanser
ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar och
förbundets förhållanden frågai ekonomi och förvaltning l kap.om
9 § 6 10. förbundFör med direktion gäller förbundsmed-attresp.
lemmarna får besluta föreskrifter förbundsdirektionensnärmare om
verksamhet 3 kap. 4 § första stycket.

oklart, hur långt förbundsmedlemmarnaDet fårär i sin styr-
ningen kommunalförbund bestämmelser förbundsord-iettav genom
ningen och i reglementet för direktion. Det bör framhållas atten
lagligheten sådana lösningar inte har i rättspraxis.prövatsav

Till styrningen hör också frågan samordning kommunal-ettom av
förbunds budget- och planeringsprocess med motsvarande processer
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hos förbundsmedlemmarna. Kommunallagens regler i 8 kap. om
ekonomisk förvaltning gäller i utsträckning för kommunalförbund.stor
Väsentliga avvikelser dock det inte obligatorisktär för kommu-äratt
nalförbund ekonomisk flerårsplan,upprätta bestämmelsernaatt om
årsbokslut och årsredovisning inte gäller för förbund med direktion

förbund med fullmäktige inte behöver lägga fram koncern-samt att
redovisning.

De nuvarande bestämmelserna i kommunalförbundslagen att ettom
kommunalförbund efter samråd förbundsmedlemmarnasmed styrelser
före utgången september månad fastställaskall budgeten och iav
samband därmed bestämma det bidrag varje medlem skall lämnasom
till förbundet 2 kap. 19 och 20 §§ 3 kap. 9 och 10 §§ har lettresp.
till tveksamhet välja kommunalförbund samarbetsform.mot att som

harMan förbund alltför enkelt kan rekvirera pengarmenat att ett
till sin verksamhet och undgå de krav på rationaliseringar och
besparingar förbundsmedlemmarna tvingas ställa densom egna
verksamheten. också oklartDet och i vilken utsträckningär om
förbundsmedlemmarna kan föreskriva ordning för hand-en annan
läggningen budgetärendet och samordna den med budgetprocessenav
inom den organisationen.egna

Förbundsstyrelsen respektive direktionen skall hålla medlemmarna
underrättade den allmänna planläggningen kommunalför-ettom av
bunds verksamhet och frågor ekonomisk betydelsestörreom av
2 kap. 16 § och 3 kap. kommunalförbundslagen.6 § För en
direktion får det tillåtet härutöver föreskrifter i reglemen-attanses ge

direktionen skall fastställa mål och planer för verksamhetentet attom
och ekonomin och till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och
styrelser redovisa måluppfyllelsen informera och redovisasamt om

för verksamheten och ekonomin. Så sker också förprognoser
närvarande i praktiken.

Vad gäller kommunalförbund med fullmäktige det tveksamtär om
sådana föreskrifter kan lämnas, eftersom det inte finns någon be-
stämmelse den i 3 kap. kommunalförbundslagen4 §motsom svarar

meddela föreskrifter för direktion och förbundsmed-rätten attom en
lemmarna inte får fastställa någon arbetsordning för förbudsfullmäkti-

eller något reglemente för förbundsstyrelsen och övriga nämnder.ge
Möjligen kan de in i förbundsordningen och då med stöd dentas av
tidigare nämnda bestämmelsen i 2 kap. 9 § första stycket l0 kommu-
nalförbundslagen.

Förbundsmedlemmarna får tidigare bestämmanämntssom om
kommunalförbundet skall ha lån, ingå borgen och andrarätt att ta
förbindelser eller fondera 1 kap. 9§ första 6stycketatt pengar
kommunalförbundslagen. Om de samverkande kommunerna attanser
begränsningar skall gälla för förbundet skaffa krediter och iklädaatt
sig förbindelser ekonomiskt slag, måste detta skrivas in i förbunds-av
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ordningen. såledesDet inte möjligt lämna bindande föreskrifterär att
Skall sådana begränsningar införas, sedan förbundsätt.annat ett

har bildats, mäste det ske förbundsordningen ändras.attgenom
Utöver granskningen revisionen kan förbundsmedlemmarnagenom
till stånd laglighetsprövning beslut fattas inom kommu-ettav som

nalförbund. De har nämligen överklaga derätt attsamma som egna
kommunmedlemmarna första4 kap. 10 § stycket kommunalförbunds-
lagen.

insyn2.7 Medborgarnas kontrolloch

kommunalförbundEtt myndighet. Föreskrifterna allmännaär en om
handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen

därför.gäller Allmänhetens möjligheter till insyn såledesändras inte
förs frånverksamhet kommun till kommunal-överatt ettgenom en en

förbund. finns särskildDet regel i kommunalförbundslagen atten om
förbundsordningen i gällande lydelse skall finnas tillgänglig hos
kommunalförbundet och hos varje medlem.

Förbundsstyrelser och övriga nämnder förbundsdirektioner ärsamt
kommunala förvaltningsmyndigheter. Förvaltningslagen skall därför
tillämpas dem och de förvaltningar lyder under dem iav som samma
utsträckning förbundsmedlemmarnas styrelser och övrigasom av
nämnder. De har serviceskyldighet allmänhetenmotsamma som
myndigheterna inom kommuner och landsting. De skall lämna upplys-

vägledning, råd hjälp frågorningar, och sådan i enskildaannan som
kommunalförbundets verksamhetsområde. skall hjälpa enskildaDerör

de sigtill vänder till förbundet i stället för till med-rätta, om en
eller myndighetlemskommun en osv.

Föreskrifterna i 10 kap. kommunallagen laglighetsprövningom
också för kommunalförbund.gäller Medborgarna kan överklaga de

beslut fattas i kommunalförbunds iverksamhetettsom samma
omfattning och på beslutengrunder och i kommunsättsamma som en
eller landsting. Detsamma gäller förvaltningsbeslut inomett ett
kommunalförbunds specialreglerade verksamhet vilka överklagas till
kammarrätten.

Förbundsfullmäktige fungerar i utsträckning kommun- ochstor som
landstingsfullmäktige. Sammanträdena kungörs och offentliga.är
Ärenden får väckas i förbundsfullmäktige på isättsamma som

fullmäktige.medlemmarnas Interpellationer och frågor får ställas. För
ärendebehandlingen gäller kommunallagens regler bland deannat om
beredningstvång och beredningsfrist för motioner samtom om

folkomröstningar. särskildaopinionsundersökningar och Den regeln
fullmäktige får möjligheti kommunallagen allmänhetenatt attom ge

vid med fullmäkti-ställa frågor årsredovisningen sammanträdeettom
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kommunalförbund kap.har dock inte gjorts tillämplig 8 22 §.ge
direktion finns särskildkommunalförbund med det be-För en

budgetsammanträdena måste kungöras ochstämmelse att attom
skall offentliga. Därvid skall reglernasammanträdena vara om

sammanträden i kommunallagenkungörelse fullmäktiges m.m.av
delar.gälla i tillämpliga

Bestämmelserna i 6 kap. 19 § kommunallagen nämnd-öppnaa om
inom båda formerna kommunalför-sammanträden tillämpligaär av

liksom beträffande bestämmelsernabörbund. Det noteras att, om
gjortsingenting i förarbetena de harfolkomröstning, nämns attom

kommunalförbund.tillämpliga
bör också föreskriften i 6 kap. 8 §detta sammanhangI attnoteras
nämnderna skall verka för samråd sker medkommunallagen attattom

deras tjänster inte gäller för förbundsstyrelsedem utnyttjar ensom
kommunalförbund.förbundsdirektion ieller övriga nämnder eller en

Revision2.8

i kap. kommunallagen gäller iBestämmelserna revision 9om
kap.för kommunalförbund 2 kap. 21 § och 3tillämpliga delar

varje för-förbund med direktion föreskrivs dock§. Förll att
flera och minst likabundsmedlems fullmäktige eller revisorerutser en

frittstår förbundsmedlemmarnamånga revisorsersättare. Det att
Varje för-flera revisorer och skallbestämma ersättare utses.att

ansvarsfrihetoch för sig fråganbundsmedlem handlägger avgör om
kap. §.i förbundsdirektion 3 11för ledamöterna och ersättarna en

valbarhettillämpas bestämmelsentidigare 2.4 ovanSom sagts om
förbundsmedlemmarnarevisorer kan Närså, utses.att gemensamma

medföra orimligt antaltillämpningmånga, skulleär etten annan
tidigare nämnda exemplet med 16måste I detrevisorer utses.

revisorer och minst 16 revi-skulle Vårdförbundet ha 16medlemmar
sorsersättare.

inte regleras irevisorsersättare behöverAntalet revisorer och
inte hellerhindrar så sker. Detförbundsordningen. Inget möteratt

förbundsmedlem väljernågot hinder attatt samma personer varaen
granska denkommunalförbundet derevisorer i utser att egnasom

förvaltning.
kommunallageni kap. 10§reglerna 4Det bör attnoteras om
övriga nämnder vidförtroendevalda i styrelsen ochentledigande av

gäller för kommunal-och på grund brott intevägrad ansvarsfrihet av
återkallande förtroendeuppdragheller reglernaförbund och inte om av

ändringar i nämndorganisa-politisk majoritet ochpå grund ändradav
tionen i 4 kap. 10 a
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tillämpningenpraktiska2.9 Den av
kommunalförbundslagen

omfattning tillkommunalförbundslagen hänvisas i mycketI stor
vilka gäller i tillämpliga delar.bestämmelser i kommunallagen Detta

använda tekniken vållar problem, dåförsämrar starkt läsbarheten. Den
hur regel i kommunallagen skall tillämpassvårtdet avgöraär att en

förbundkommunalförbund. gäller främst i medpraktiskt i Dettaett
direktion.

dessutom sådana hänvisningar. Detvissa väsentliga frågor saknasI
föreskrift i kommunalförbundslageninte någonfinns sägert.ex. som

retroaktivlikställighetsprincipen och förbudet beslut medmotatt
skall gälla iinskrivna i kommunallagen,verkan, ärsom numera

genomförts i kommu-kommunalförbunds verksamhet. När ändringar
på kommunalförbund ellerinte tillämpningennallagen av nyasynes

tillräckligt.regler ha uppmärksammatsändrade
exempel kanoförenliga. Somförekommer vidare reglerDet äratt

be-för direktion delshänvisningar gällernämnas att engenom
för förtroendevalda i kap.ekonomiska förmåner 4stämmelserna om

i 6 kap. 24-27 §§.kommunallagen, dels jävsreglerna§§12-15
arvoden och andradirektion skall således beslutaiLedamöterna omen

förstnämnda bestämmelserna,till sig själva enligt deersättningar men
förhindrade detta enligt depå grund jävmåste görade attansesav

beslutarstöd för förbundsmedlemmarnasistnämnda. saknasDet att om
direktion.förmånerna till ledamöterna iekonomiskade en
speciallagstiftningen.i förhållande tillockså föreliggaProblem kan

hälso- och sjukvårdkommunalförbund sköterExempelvis skall ett som
jämfördförtroendenämndsverksamhet med1992:563enligt lagen om

flera förtroendenämn-kommunalförbundslagen ha eller§kap. 21 en
får förbundkommunalförbundslagenenligt kap. §der, 3 l ettmen

direktionendirektion inte ha andra änmed utöver partssam-organ
mansatta.

svår-kommunalförbundslagenmeningenallmänna ärDen är att
kommunallagenhänvisningarna tilloch svårtolkadhanterlig attgenom

i den lagen gällabestämmelsernaså omfattande och sägsär attgenom
i motiven.innebördentillämpliga dendelari närmareattutan anges
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3 Utvecklingen kommunalförbundav

samarbetsformsom

detta kapitelI redogör vi för användningen kommunalförbundav
samverkansform från institutets tillkomst och till i dag. Isom en

bilaga lämnar vi utförligare uppgifter de kommunalförbundom
finnssom nu.

Användningen kommunalförbund samarbetsform har varieratav som
sedan institutet kom till år 1919. Den har liksom institutets betydelse
påverkats mycket kommunerna landstingenoch fåtthar ochattav nya
ändrade uppgifter tiden. En och likaöver viktig faktor deärannan
omfattande ändringarna i kommunindelningen genomfördes undersom

År1950- och 1960-talen. 1942 fanns det 509 kommunalförbund i
Årlandet. 1953 då den första indelningsreformen genomförd, hadevar

antalet reducerats till 173.
När 1957 års lag kommunalförbund kom till, antaletom var

Ändamåletförbund 241. för 167 dem polisväsendet. I och medav var
Årförstatligandet upplöstes alla sådana förbund. 1966 antaletvar

förbund 90. Efter det den andra indelningsreformen hade slutförtsatt
år 1973, hade antalet sjunkit till Skolförbunden47. slopades samma
år. Därefter och fram till arbetet med den gällande lagenatt nu
påbörjades varierade antalet mellan 17 och 20. När lagen trädde i kraft
den 1 januari 1986 fanns det 19 kommunalförbund. Därefter har
förbunden successivt blivit fler.

I den tidigare nämnda skriften kommunalförbundom som sam-
verkansform l .2 ovan redogörs ingående för samtliga kommunalför-
bund i landet. Faktauppgifter har inhämtats varje förbund. Deom

förhållandena i 1994. Då 128 kommuner och 3avser mars var
landsting medlemmar i 34 kommunalförbund. Intresset för denna
samverkansform har ökat markant. Under år 1993 bildades det fem

kommunalförbund. Resultatet skriftlig enkät harnya av en som
kompletterats med intervjuer redovisas också. Enkäten har riktats till
samtliga kommunalförbund och till urval kommuner årett av som
medlemmar i sådana förbund. framgårDärav uppfattningenatt om
kommunalförbund samverkansform betydligt positivareär vadänsom

allmänt har förutsatt, också det finns starka önskemålattman men om
reformering kommunalförbundslagen.en av

Som inledningsvis har vinämnts enkät till kommunför-genom en
bunden i länen och skriftligt material och muntliga kontaktergenom
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från Svenskanämnda redovisningoch kompletteratuppdaterat
juniförhållandena iuppgifter vi lämnarKommunförbundet. De avser

1996.
förbund upplösts. Blandförflutit har tidigaretvå år 3Under de som

hittills, nämligenhaft de flesta medlemmarnaförbunddetdem är som
bostadsförmedling i vilketStor-StockholmsförKommunalförbundet

finnsnybildats TotaltAntalet förbunddeltog. är22 kommuner som
redovisatsharkommunalförbund i landet. Det40det numera

på flera håll.ytterligare förbundför bildandetframskridna planer av
Västsverigessärskilttillkommit börde förbund nämnasBland som

förbundlandstingsangelägenheterförkommunalförbund är ettsom
inköpsverksamhet, Gästriketvå förbunden föroch demed fullmäktige

båda har direktion.Inköp,och HälsingeInköp som
verksamhets-bildade för enbartkommunalförbundflestaDe är ett

ändamål, s.k. flersaks-flerafinns fem förbund harområde. Det som
planeringsuppgifter.de harför demGemensamtförbund. är att
följande.efter ändamål enligtfördelar sigförbundAntalet

Räddningstjänst-
Utbildning-

och avloppVatten-
Flera ändamål-
Vård behandlingoch-

sjukvårdochHälso--
samverkanförKanslifunktion-

Länstrafik-
Upphandling-

ADBBibliotek-
Fastighetsförvaltning-

29förbundsfullmäktige ochorganiserade medförbunden llAv är
två förbunddirektion harmedförbundsdirektion. Av förbundenmed

förbundsfullmäktige. Bland defrån förbund medombildatsnyligen
förlandstingsangelägenheterfördet västsvenskanybildade det baraär

flersaksförbunden,fullmäktigemodellen. Etthar valtvilket avman
Ölands fullmäkti-organiserat medtidigarekommunalförbund, varsom

förbund ochdettabördirektion. Dethar nämnas ettattnumerage
aktiebolag.i helägdaverksamhetkollektiv trafik driverförannat
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Antalet medlemmar mellan förbunden.varierar Medlemsantalet i de
olika förbund fördelar sig enligt följande.typerna av

Förbund med Antal Förbund med Antal
Fullmäktige medlemmar direktion medlemmar

1 13 161
1 911 1
3 9 1 7
1 5 1 6

31 4 5
1 3 6 4

3 2 6 3
11 lg 2

29

Verksamhetens omfattning i antalet anställda eller budgetomslut-mätt
ning visar skillnader mellan kommunalförbunden. Flest anställdastora
har Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal med 700.ca

år 1997 kommer Kungsbacka kommun ingå i förbundetFr.0.m. att
då får anställda. Störst omslutning har Kommunalför-750som ca

bundet för Malmöhus läns kollektivtrafik med 580 miljoner kr. Det
finns två förbund helt saknar personal. En redovisningsom egen av

kommunalförbunds ändamål, organisation, antal anställdasamtliga
i bilagalämnasm.m.

Kommunalförbund för räddningstjänst planeras på flera håll i landet,
Älvsborgsi Hallands län, Göteborgs och Bohus län, län, Skaraborgs

första halvåret kommunal-län och Värmlands län. Under 1996 har ett
räddningstjänst i den delen Norrbottensförbund bildats för östra av

ÖvertorneåMedlemmar Haparanda, Kalix och kommuner.län. Iär
Kalmar län pågår omfattande projekt för sådan verksamhet. Avett

kommuner har hittills beslutat bilda kommunalför-länets 12 7 att ett
skall börja sin verksamhet under andra halvåret 1997.bund som

Också för samarbete inom hälso- och sjukvården nyttjas numera
kommunalförbund, något inte förekommit tidigare. De västsven-som
ska landstingen har omvandlat tidigare planeringsnämndgemensamen
till förbund med vidgade uppgifter. Bohuslandstinget och Lands-ett

Älvsborg förtinget har bildat kommunalförbund medett ansvar
båda Förbundetlänssjukvården i de delarna de landstingen.norra av

organiserat direktion. Vidare har förslag utarbetatsmedär attett om
kommunalförbund med Bohuslandstinget ochunder år 1996 bilda ett

Ändamåletmedlemmar. skall samordnaGöteborgs stad attsom vara
vid de sjukhusen Mölndals lasarett,och driva verksamheten tre stora

Östraoch sjukhuset. kommer organi-Sahlgrenska sjukhuset Det att
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direktion. sjukhusen förmed De närvarandeomsättertreseras
tillsammans 6 miljarder kr. Totalt berörs 15.500 anställdanära ca av

förändringen. Detta kommunalförbund blir detden planerade mest
omfattande hittills i landet vad gäller verksamhet.

Många har visat intresse för samordna sin inköps-kommuner att
kommunalförbund. Två de nybildade förbunden harverksamhet i av

Övervägandenaändamål. bildande kommunal-också sådantett om av
stödfunktioner,förbund gäller allt oftare olika service- ochnumera

förvaltningar. Användningsom-förr hela verksamheter ellerinte som
kommunalförbund vidgas således de traditionella.rådena för utöver

flexibeltinstitutet reformeras och detmotiverarDetta görs änatt mer
i dag.är

existerande kommunal-dominerar klart bland deDirektionsmodellen
förbundockså den modellen aktuell,förbunden. Det är närär som nya

för tillreglering gäller modellen behöverplaneras. Den anpassassom
och önskemålanvändningen och de aktuella behovden nuvarande som

finns.
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4 Försökslag Sjukvårdssamverkanom

mellan landsting

I detta kapitel redogör vi för den försökslagstiftning om sam-
verkan i nämnd sedan den 1 januari 1996 gälleren gemensam som
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Hittills har sådantett sam-
verkansprojekt inletts, mellan landstingen i Skåne. Vi beskriver

kortfattat vissa lösningaräven valts deti samarbetet.som

Landstingen i Kristianstads län och Malmöhus län har sedan 1960-talet
diskuterat samarbete avseende hälso- och sjukvården i sydöstraett
Skåne. I området fanns före årsskiftet 95/96 två sjukvårdsdistrikt,

ÖsterlensYstads med 56 000 invånare och med 33 000ca ca
invånare. Landstingen har diskuterat olika samverkansformer såsom
bildande bolag, avtalssarnverkan och samverkan kommunal-av genom
förbund. Ingen formerna ansågs dock tillräckligt lämpad förav
ändamålet. Landstingen anhöll därför möjlighet skapaattom en

nämnd för hälso- och sjukvården i området. Till grund förgemensam
anhållan låg överenskommelse samverkan. Syftet med samarbe-en om

skulle befolkningen bättre vårdutbud och fortsatt högtet att ettvara ge
kvalitet samtidigt verksamheten skulle kunna kost-görassom mer
nadseffektiv. bildenTill hör samtidigt arbetat med slåatt attman

länen och landstingen i Skåne till län respektiveett ettsamman
landsting.

Anhållan ledde till Finansdepartementet arbetade fram förslagatt ett
till försökslagstiftning utifrån de speciella förhållandena i sydöstra
Skåne Ds 1995:26 Sjukvårdssamverkan mellan landsting. Efter
remissbehandling beslutade regeringen den oktober5 1995 proposition
1995/96 59 Sjukvårdssamverkan mellan landsting. Propositionen ledde:
därefter till försökslag Lag 1995: försöksverk-1285att antogsen om
samhet med nämnd för flera landsting. Försökslagengemensam
bygger på de landsting intresserade samarbeta iäratt attsom av en

nämnd skall ansöka hos regeringen deltagande igemensam om
försöksverksamheten, försökslagen.4 § i Hittills har endast de skånska
landstingen inkommit med sådan ansökan. Fler landsting lär docken

intresserade liknande samarbete, både inom hälso- ochettvara av
sjukvården och på andra områden. Ansökan har beviljats och försöks-
verksamheten inletts.

Försökslagstiftningen uppbyggd så den reglerar vissa särskildaär att
frågor och i övrigt hänvisar den till de bestämmelser i kommunallagen
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utpekade bestämmelseralltså endast vissaskall tillämpas. Det ärsom
gäller för den nämnden. Eni kommunallagen gemensammasom

ledning hälso-får tillsättas för fullgöra dennämnd att avgemensam
och sjukvårdslageni 10 § hälso-sjukvårdenoch som anges

i försökslagen.1994:763, §1
juridisk Lands-nämnden ingenDen är person.egengemensamma

verksamheten.huvudmän för Denalltjämttingen är gemensamma
organisationställning nämnd inom landstingensnämnden har somen

huvudmännenmyndighet. Nämnden kan bindaoch som en egenses
Nämndenrespektive huvudman bestämt.områden ärinom de som

samtliga huvudmän.ansvarigalltså mot
förvaltningen, den enligti frågorfår beslutaNämnden rör somsom

tilldelegeratsförfattning skall ha handlag eller samt somom,annan
försökslagstiftningen.§ ilandstingsfullmäktige, 2respektiveden av

nämnd och slagittillsattlandstingen harskånskaDe gemensamen
i sydöstra Skåne.sjukvârdsdistrikten och sjukhusenbådadesamman

från Malmöhus länsochbestår sju ledamöterNämnden ersättareav
från Kristianstads länsochledamöterlandsting och ersättaresex

något devalbara ideValbara till nämndenlandsting. är är avsom
i försökslagen. De6 § första stycketlandstingen,samverkande
möjlighetdennadock inte utnyttjatlandstinget harskånska utan utsett
Landstingen i Skånelandsting.valbara i respektiveledamöter ärsom

Ledamöterna i deni fullmäktige.majoritetsförhållandenhar samma
valda och nämndensproportionelltnämnden är samman-gemensamma

i de bådasammansättningendärför den politiskaavspeglarsättning
defullmäktige iförsökslagstiftningen skallfullmäktige. Enligt

fullgöraskalllandstingen kommasamverkande överens om vem som
i Skåne harordförande Parternauppgiften enats attomm.m.som

landstinget iochordförandenMalmöhus länlandstinget i attutser
ordförande.två viceKristianstads län utser
sjukvårdsdistrikten slogsbådasamband med deI togatt samman

Övergången personalpersonal.allläns landstingKristianstads över av
1982180företagsöverlåtelser i lagenenligt reglernaskedde omom
sammanslag-landsting hade innanKristianstads länsanställningsskydd.

personal.inte Dettaunder viss tidbeslut säganingen fattat att uppom
frånpersonalheller den överfört med sig intehar togsatt som

på grundfall harlän i någoti Malmöhuslandstinget sagts avupp
tidigarepersonaldistrikten. Densammanslagningen varsomav

pension undergår iMalmöhus län ochlandstinget ianställd somav
Malmöhus län ilandstinget ierhålla pension frånskallförsökstiden

övrigtPensionen ilandstinget.intjänandetiden i dettillförhållande
Kristianstads län.ilandstingetbetalas av

andra meningen,första stycketförsökslagstiftningen, 2§Enligt
bådautfärdasskallför nämnden,reglementetskall det avsomav

ha sitt Dennämnden skallframgå säte.landstingen, gemensammavar
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nämnden i sydöstra Skåne har sitt i Simrishamn.säte
Fullmäktige i de samverkande landstingen skall revisorer ochutse

för dem på det iersättare reglementet försätt nämnden,som anges
försökslagen.16 § i Enligt överenskommelsen samverkan i Skåneom

skall de revisorer skall granska landstingens verksamhet i sinsom
helhet granska denäven nämndens verksamhet ochgemensamma
avlämna revisonsberättelse till och huvudmännen. De biträdsvar en av

yrkesrevisorerna i Kristianstads läns landsting.av
Budgeten för den nämnden skall upprättas gemensamtgemensamma
de samverkande landstingen, § första15 stycket i försökslagen.av

Parterna i Skåne skall enligt överenskommelsen samverkan årligenom
bidra till driften det distriktets verksamhet. För årav gemensamma
1996 skall landstinget i Malmöhus län för %59,3 det totalasvara av
bidraget 784,4 miljoner kr. Landstiget i Kristianstads län försvarar
återstoden. Parterna för underskott och får del överskottsvarar av
enligt fördelning. Kristianstads läns landsting församma svarar
medelsförvaltningen. De båda landstingen behåller äganderätten till
den egendom de hade vid tidpunkten för samarbetets början.som
Nyanskaffad egendom landstingen i proportion till finans-ägs av
ieringen.

Samtliga medlemmar i de samverkande landstingen har fårätt att
lagligheten beslut fattade de samverkande landstingen iprövadav av
domstol, 19 i försökslagen.§ En medlem i Malmöhus läns landsting
kan alltså överklaga beslut fattats till fullmäktigeexempelett som av
i Kristianstads läns landsting, beslutet inte denäven rörom gemen-

nämndens verksamhet. Tillkännagivande protokollenattsamma av
från fullmäktige, nämnder och den nämnden justeratsgemensamma
skall dag anslås på anslagstavlorna i de samverkande lands-samma
tingen, 11 § andra stycket försökslagen. Kungörelser fullmäktige-om
sammanträden i de samverkande landstingen skall anslås på anslagstav-
lorna i de samverkande landstingen, försökslagen.18 § i

En nämnd har möjlighet delegera beslutanderätten iattgemensam
visst ärende eller ärenden till utskott, ledamot ellerett ettgrupp av en

i nämnden eller tillersättare anställd i något de samverkandeen av
landstingen, 13 § i försökslagen. Delegering kan alltså ske till
anställda utanför denäven nämndens verksamhet.gemensamma

3 16-1194
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5 Kommunala samverkansfonner i
Finland

detta kapitel redogör vi kortfattat förI de kommunala samverkans-
formerna i Finland med tonvikt på samkommunen.

direktiven framhållsI samkommunerna i Finland exempelsom en
smidig samarbetsform liksom möjligheten finns där haattsom

kommunala nämnder.gemensamma
Genom ändringar i års finländska1976 kommunallag avskaffades

kommunalförbunden och fr.o.m. år 1993 såmed kalladeersattes
samkommuner. Bestämmelserna kommunalt harsamarbete i detom

oförändrade förts till den kommunallag träddenärmaste över nya som
i kraft den juli 1995.1

Sarnkommunen kommunerna i Finland mycket frihetstor attger
bestämma formerna för sitt samarbete. Redan dessförinnan hade de
finländska kommunerna jämfört med de betydligtsvenska vidare

samarbetamöjligheter avtal och haatt attgenom gemensamma
eller andra Ocksånämnder samverkan i privaträttsliga juridiskaorgan.

tidigare och fortfarande tillåten i någotär störrepersoner var
utsträckning i Finland i Sverige.än

främsta skälet till kommunalförbundetDet samarbetsformatt som
avskaffades den ansågs alltför tungrodd och detaljreglerad. Detattvar

någonskall dock motsvarighet till den svenska, enklarenoteras att
formen med förbundsdirektion inte förekom i Finland.

Syftet reformen flexibel lagstiftningmed skapaatt samt attvar en
förenkla organisationen och öka kommunernas inflytande och styrning.
Regleringen samarbete mellan kommuner Finland sini har utgångs-av
punkt deni europeiska konventionen kommunal självstyrelseom som
Finland ratificerade år 1991. Konventionens artikel 10, avhandlarsom
kommunernas bilda sammanslutningar åberopas inled-rätt att m.m.,
ningsvis i den allmänna motiveringen i propositionen med förslag till
nämnda ändringar kommunallagen åri 1993 1992 rd-RP 70 8.s.

Förutom samkommunen, således har kommunal-ersattgenom som
förbundet, får de finländska kommunerna på flerasamarbeta ochsätt
i enklare former. Följande samarbetsformer i kommunallagenanges

kap. 3 § och 10 kap. 76 §.l

Avtal mellan kommuner sköta uppgifter tillsammans.attom-
fleraAvtal kommun sköter uppgifter för eller andraattom en en-
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kommuner med eller nämnd.utan gemensam
Samkommun.-
Avtal mellan kommun utanför samkommun atten en om sam--
kommunen sköter uppgifter kommunen.

beslutanderättDelegering till tjänsteinnehavare hosav en annan-
kommun.

kommuner sluter samarbetsavtal får innefattaNär det delatt en av
ledamöterna i det i den kommun handhar den eller deorgan som om
aktuella uppgifterna skall de andra kommunerna deltarutses av som
i samarbetet. Den nämnden inrättas således inomgemensamma en av
de samverkande kommunerna och tillhör den kommunens organi-
sation.

förutvecklade formen samarbete samkommunen.Den ärmest
Samkommunen särskild juridisk Den saknar beskatt-är en person.
ningsrätt. samkommun bildas avtal mellan två eller fleraEn ettgenom
kommuner. Samarbetet regleras så kallat grundavtal. Enettgenom
kommun skyldig tillhöra samkommun för vissa obligatoriskaär att en

föruppgifter, sjukvårdsdistrikten specialiserad sjukvård ocht.ex.
specialomsorger för utvecklingsstörda.

beslutande i samkommun enligt lagenHögsta ärorgan en en
samkommunstämma. Medlemmarnas vid väljsstämmanrepresentanter

kommunstyrelsen eller något kommunalt kommun-annat organ somav
fullmäktige bestämmer. inför varje ochRepresentanterna stämmautses
erhåller instruktioner för sitt agerande på samkommunstäm-stämman.

minst två gånger året. inte uttryck-skall hållas Lagen nämneromma
fullmäktige i samkommun. I praktiken dockligen ärett organsom en

samkommunfullmäktige det beslutandevanligast högsta organetsom
samkommun kan ha endast dåi samkommunerna. En ett organ som

uppgifter ankommer fullmäktige ochsköter de som annars
förbunds-kommunstyrelsen i kommun, dvs. detsamma som enen

i Sverige.direktion
samkommun kan således i stället för samkommunstämma haEn ett
beslutande väljs medlemskommunerna. Detta skallannat organ som av

grundavtalet. Medlemmarna kan därutöver inrätta andraregleras i
Också detta skall regleras i grundavtalet. Sådana skallorganorgan.

olikaenligt lagen sammansättning motsvarande den andel rösterges en
fullmäktige, har fåttrepresenterade i medlemmarnasärgrupper, som

också föreskrifter i Finlandvid kommunalvalen. Det finns särskilda
könsfördelning i offentliga vilka måste beaktas.jämnom en organ,

samkommun den valbar till uppdragValbar till uppdrag i är ären som
någon kommuner ingår i samkommunen. Samma valbar-i deav som

gäller för uppdrag i samkommun i kommun.hetshinder enen som
samkommuner finns i 10 kap. kommunallagen. UtöverReglerna om

redovisats gäller lagens övriga bestämmelser idet storsom nu
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utsträckning för samkommunerna, såsom de fullmäktiges uppgif-om
delegering och arbetsformer, kommunstyrelse, nämnder ochter,

delegationer m.fl. medborgarnas till insyn, påverkan ochrättorgan,
information komma med initiativ, liksom de för-rättsamt att om
troendevalda. Alla lagens bestämmelser personal, förvaltningsför-om
farandet, ekonomi och revision tillämpliga på samkommunerna.är

Kommunerna har frihet utforma samarbetet och reglera dettastor att
grundavtalet. Kommunallagen vissa förhållandengenom anger som

måste regleras, hur beslutsfattandet skall ordnas, antalett.ex.
ledamöter i samkommunens eller antalet vidrepresentanterorgan
samkommunstämman och grunderna för samkommunensrösträtten,
uppgifter, samkommmunståmmans uppgifter och befogenheter,
medlemmarnas andelar i samkommunens tillgångar och deras ansvar
för samkommunens skulder, revision förfarandet vid utträdesamt ur

likvidation och upplösning samkommunen. Kommunerna fårsamt av
bestämma i grundavtalet, kvalificerad majoritet skall krävas föratt
beslut i vissa ärenden. kan ocksåDe in i avtalet tvisterta att som
föranleds avtalet skall i den ordning föreskrivs i lagenavgörasav som

skiljeförfarande.om
När samkommun har bildats eller har upplösts måste dettaen

anmälas till länsstyrelsen i det län, där samkommunen har sitt Ensäte.
kopia grundavtalet skall in samtidigt med anmälanav ges om
bildandet.

År 1994 fanns det 262 samkommuner i Finland. Av dem hade 21
uppgifter inom sjukvårdsdistrikt för specialiserad sjukvård och 13
inom distrikt för specialomsorger. Antalet samkommuner för folk-
hälsoarbete 87, 63 för yrkesutbildning, för15 kommunalhem ochvar
ålderdomshem, 8 för uppfostrings- familjerådgivning,och 6 för
missbrukarvård, för Vattenförsörjning, för4 5 elverk och 21 för andra
uppgifter. Därtill fanns det 19 landskapsförbund samkom-ärsom

De har dels lagreglerade uppgifter regionalmuner. som avser
planering och regionalpolitik, dels frivilliga uppgifter gällersom
regional intressebevakning.
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6 Nya och bättre förutsättningar för

kommunal samverkan i

offentligrättslig form

rådandeDen ekonomiska situationen för den offentliga verksam-
heten kräver kommunerna och landstingen utnyttjar sina alltatt

begränsade effektivt. Vidgade möjligheter tillmer resurser
sambruk och samverkan inom den kommunala sektorn kan bidra
till ytterligare effektivisering och till bibehålla god kvalitet iatt en
verksamheten. Kommunal samverkan bör därför underlättas och
stimuleras.

fortsattEn avreglering den kommunala verksamhetenav ger
kommuner och landsting möjlighet sin verksamhet tillatt anpassa
lokala förhållanden och behov.

Kommunal samverkan i offentligrättsliga former bör prioriteras
och smidigare och konkurrenskraftigaregöras bolag ochgentemot
andra privaträttsliga alternativ. Genom våra förslag får kommuner
och landsting slagkraftiga alternativ till privaträttsliga samverkans-
former.

Kommunerna och landstingen bör så långt det möjligt självaär
få bestämma sin samverkans ändamål och organisation. Denom
befintliga lagstiftningen bör moderniseras, förenklas och anpassas
till de skiftande behov föreligger skapa förutsättningarsamtsom
för enkla, flexibla och långsiktiga lösningar.

Under år har regeringen strukit under vikten denattsenare av
kommunala verksamheten effektiviseras och produktiviteten höjsatt
med hänsyn till den kärva ekonomiska situationen för den offentliga

Ävensektorn. kommuner och landsting har förmått sinom anpassa
ekonomi, och därmed bidragit till saneringen de offentliga finans-av

ställs det krav på fortsatta insatser för effektivisering ocherna,
förbättrad produktivitet i verksamheten samtidigt fortsatt godsom en
kvalitet måste upprätthållas prop. 1994/95:10O bil. 8 29,s. prop.
1994/951150 bil. 39 och bil.l 7 73 och 77 samts. s. prop.
1995/96: 150 l7l och 172. underlättaFör för kommunerna ochatts.
landstingen uppfylla dessa krav har bidragssystemet förenklats.att
Vidare har regeringen kommit med Svenska Kommunförbun-överens
det och Landstingsförbundet riktlinjer för den kommunalaom
ekonomin stabilare förutsättningar för långsiktigsom ger en mer
planering prop. l995/96:l50 ochl7l 172.s.

Andra åtgärder för öka det lokala inflytandet och främjaatt
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den kommunala verksamheteneffektiviteten avregleraär att samt
tillsynen från sida. Arbetetstyrningen och mildra medminska statens
under 1976/77:avregleringen påbörjades redan 1970-talet prop. l och

sedan dess. Regeringen har uttalat sådanahar fortgått etappvis att
svåra motivera med hänsyn till det ansträngdaregler är attsom

ock landsting skallekonomiska läget i kommuner prop.mönstras ut
1994/95:150.

nyligen inletts tillsammans med Svenskaregelöversyn harEn
omfattar genomgång det statligaKommunförbundet. Den en av

kommunal verksamhet i syfte förenklaregelverket berör attsom
trycket på de kommunala kostnadernaoch därigenom minskareglerna

1995/96:15O 173.prop. s.
tillgängligaeffektivare användningnåFör att av resurser,en

myndigheterna och till-kontakter medunderlätta medborgarnas
service pågår försöksverksamhetoch smidigarehandahålla bättreen

finansiellbandsamordning sektorsgränserna,med över annat genom
sjukvårdsocialförsäkring, hälso- ochmellansamordning samt

Regeringen har ocksåså kallade medborgarkontor.socialtjänst och
offentligasamverkan inom denambition stimulerauttryckt atten

verksamheten måste präglas insynsamtidigt betonatsektorn att avmen
100 bil. 8 33.1994/95:och öppenhet medborgarna prop.för mot s.
och har inneburitår 1977 och år 1991kommunallagarNya antogs

för kommuner och landsting.vidgad bestämmanderättförenklingar och
införandet denökade väsentligtOrganisationsfriheten av nugenom

pågick olika försöksverksamheterUnder 1980-taletgällande lagen.
frikommunförsöket.så kalladesyfte. Viktigast detmed varsamma

tagit till de möjligheterlandsting harochKommuner vara som
verksamhet ochinfört förochkommunallagen styrsystemnyager

rationellare arbets-organisationsformer ochändradeekonomi samt
används inom ochoch resultatenheteroch säljsystemmetoder. Köp-
tillämpas mellanbeställar-utförarmodellerförvaltningar,mellan

för konkurrens.verksamhetennämnderna och den utsätts externegna
eller delar verksam-eller bolagiserar de helaVidare privatiserar av

organisationenutanför denanlitarhetsområden, entreprenörer egna
kooperativ.företag elleranställda bildaoch stimulerar att

lämnalandstings möjligheterochRegler kommunernas överattom
ochtill privaträttsligakommunala angelägenhetervården organ omav

års kommu-infördes 1991i sådanaderas inflytande organ genom
denenighet i riksdagendock bred politisknallag. råddeDet attom

utsträckning bordemöjlighetverksamheten ikommunala största
till kommunallagPropositionen med förslagnämndform.bedrivas i

1990/911117, bet.denna princip prop.också påbyggde
begränsning har dock inteoch Denna1990/91:KU38 14 44.s.

i lagtexten.kommit till uttryck
förnyelse-del i det pågåendesambrukSamverkan och utgör en
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möjligheter tillden kommunala sektorn. Detarbetet inom ettger
två eller flera kommunerseffektivare utnyttjande resurser,av

kvalificerad personal och inrättandeanställande av gemensammaav
servicefunktioner bidrar till hålla kvar eller höjalednings- och attsamt

verksamheten. Samverkan kan också underlätta investe-kvaliteten i
väsentligtsamverkan i kommunerna. Ettförringar. Intresset är stort

rådandegivetvis minska kostnaderna. Densyfte med samverkan är att
kommunal samverkan underlättasmotiverarekonomiska situationen att

och stimuleras.
samverkadet rationelltSärskilt för de mindre kommunerna är att

kommunerstordriftsfördelar. Samarbete med andraför nå gör attatt
god service till sinasina uppgifter bättre ochde kan klara ge en

betydelse för mindre ochha avgörandeinvånare. Detta kan att resurs-
enheter. På sikt kanbestå självständigakommuner kan somsvaga

indelningsändringar.samverkan minska behovetökad kommunal av
offentliga verksamhetensektorsgränser i denSamverkan över

huvudmannaskaps-sammanhang. Samverkani olikastimuleras över
i linje medkommunal verksamheten ligger heltinom dengränserna en

också minskafrihet till samverkan kanutveckling. Störresådan
för uppgifter inomhuvudmannaskapetändringarbehovet enavav

sektor.
för samverkan. Som vi harolika formerKommunerna prövar

offentligrättsliga formerna ökatför detidigare har intressetredovisat
finnsframgår detuppgifter vi har inhämtatsuccessivt. Av de attsom

påmöjligheter till avtalsgrundad samverkanönskemålstarka störreom
Sådant privaträtts-det kommunaltekniska.områden, inte minstmånga

ingårförväntas i omfattning. Detoch kan ökasamarbete vanligtligt är
förslag kommu-och läggauppgifterdock inte i våra övervägaatt om

uppdragsverksamhet.nal
tillkomstkommunallagensgällanderådde det vid denSom sagt en

ikommunal verksamhetenighet i riksdagen störstabred attom
Sedan dess hari nämndform.utsträckning skall bedrivasmöjliga

företagenkommunalaförbättrats i devisserligen insynen genom
offentlighetsprincipen gällerkommunallagen ochändringar i attgenom

tidigare framlagtVi har ikap. 9 § sekretesslagen.för dem enligt 1 ett
juridiskai privaträttsligaföreslagit ökad insynbetänkande personer

1996:67. Med-i eller anlitar SOUdelägarekommuner ärsom
delmotiv fördock baratill insynmöjligheterborgarnas utgör ett

främst på den principiellagrundasriksdagens ståndpunkt. Den synen,
traditionell,självstyrelseuppgifter skall fullgöras ikommunalaatt

riktlinjer ochenligt de mål,dvs. nämnderoffentligrättslig form, av
styrelsensfastställt underfullmäktige harreglementen samtsom

uppsikt.
heltsamarbetsformnämnd överensstämmerGemensam är somen

ikommunalförbund sker visserligeniSamverkanmed detta synsätt.
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fristående juridisk Förbundet dock offentligrättsligt.ären person.
Dess organisation och arbetsformer har i princip demokratiskasamma
grund och rättsliga reglering kommuner och landsting. Med-som
borgarna har också insyn och möjlighet överklagaattsamma samma
besluten i kommunalförbunden i övrig kommunal verksamhet.som
Också denna samverkansform ligger väl i linje med riksdagens påsyn
hur kommunal verksamhet skall bedrivas.

Mot den angivna bakgrunden blir våra utgångspunkter atten av
kommunal samverkan i offentligrättslig form bör prioriteras framför
privaträttslig samverkan i aktiebolag och andra privaträttsliga juridiska

Samverkan kommunalförbundi bör bland därför göraspersoner. annat
enklare och smidigare så den blir konkurrenskraftigatt gentemotmer
privaträttsli alternativ. Lagstiftningen bör moderniseras ochga anpassas
till de skiftande behov föreligger skapa förutsättningar församtsom
enkla, flexibla och långsiktiga lösningar.

Liksom vid den finländskaöversynen kommunallagens reglerav om
kommunernas samverkan har utredningen kommunalförbund ochom
andra samverkansformer sin grund i den europeiska kon-ytterst
ventionen kommunal självstyrelse prop. 1988/89:1l9. Sverigeom
ratificerade konventionen år 1989. Konventionens artikel 10 slår fast
kommunernas samarbeta, både för utförarätt uppgifter punktatt att

ochl bilda organisationer för tillvarata sina intressen punkt 2.att
Vidare i artikeln kommunerna skallsägs ha möjlighet samarbetaatt att

riksgränserna under de villkoröver i lag punkt 3.som anges
Vidare utgångspunkt för den organisatoriskaär frihetstörreen oss

och självbeståmmanderätt kommunerna fick 1991 årssom genom
kommunallag och har vidgats ytterligare ändringar ochsom genom
tillägg till lagen prop. 1993/942188. Detta har också kommit
kommunalförbunden till del inte fullt vi har redovisatutmen som
tidigare. Vi denna linje bör fullföljas och kommunernaatt attanser
och landstingen skall så långt det möjligt själva få bestämmaär om
och ordna sin samverkan. Samtidigt måste förutsättningar församma
medborgarnas insyn och påverkan gälla för närvarande, demokra-som
tiska principer upprätthållas och kravet på rättssäkerhet för dem som
nyttjar de tjänster kommunerna tillhandahåller gemensamtsom
uppfyllas. Frågan folkomröstningar i kommunalförbund kräverom
däremot särskilda överväganden.

Enligt direktiven bör vi behovet alternativa offentligrättsli-överväga
former för samverkan. Vi funnithar i grunden reformeratatt ettga

kommunalförbundsinstitut och möjligheter för både landsting och
kommuner inrätta nämnder för skötseln varjeatt gemensamma av
kommunalt ändamål ytterligare offentligrättsliga alternativgör inteatt
behöver tillskapas. Vad gäller kommunalt samarbete riks-över

har vi bedömt sådant fallergränserna utanför vårt uppdrag.att
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Moderniserad lagstiftning7 om

kommunalförbund

Bestämmelserna kommunalförbund7.1 tasom
in i kommunallagen

kommunalförbund in i kommunallagen iBestämmelserna tasom
till bestämmelser kommunala företaganslutning de samtsom avser

fallkapitlen under särskilda rubriker. I vissai de olika görs
kompletteringar befintliga lagrum.av

fram förslag tillVåra tilläggsdirektiv utgår från vi skall lägga ettatt
kommunalförbundslag. lagen bör kunnareformerad Där sägs atten

till kommunalla-fristående, dvs. de omfattande hänvisningarlåsas utan
kommunalförbundslagen. Därtillförekommer i den gällandegen som

kommunalförbund måste enklare ochkommer reglerna görasatt om
uppnås,Läsbarheten behöver förbättras. Om detta skall blirklarare.

antal bestämmel-nödvändigt i lag skriva indet stortatt separat etten
sådan lag skulle blidem i kommunallagen. Enmotsvarar nyser som
Redan detta motiverarlika omfattande kommunallagen.nästan som

kommunalförbundfrågan, regleringenenligt vårt på attsett att se av
i kommunallagen.sker

för vårt skall kommunal samverkanutgångspunkterna arbeteEnligt
organisationsfriheten öka. Våra förslagoch förenklasavregleras samt

kommunalförbund minskar.särskilda lagreglerinnebär antaletatt om
viktigareförbundsordningen blirMed denna lösning följer ettatt

kommunallagen,tidigare. inarbetas idokument Att reglernaän som
paragrafer, kommer inte lagenredan innehåller 249 att tynga

föreslår bestämmelsernaframgår i det följande viSomnämnvärt. att
ocksåkommunallagen. talar förnämnd in i Dettatasom gemensam

så samtligabestämmelserna kommunalförbundså sker med attatt om
samverkansformer regleras i lag.en

ochbehandlar kommunernaskap. kommunallagen,I 3 som
företagbestämmelserna kommunalalandstingens organisation, har om

och hör inteplacerats. dock fristående juridiskaFöretagen är personer
liksomkommunala organisationen. Detill den egentliga utgör

verksamhetsformer, dekommunalförbunden särskilda ärmen som
bör också förut-tidigare privaträttsliga. klarhetens intresseIsagts

offentligrättsliga formen framgå kommunalla-sättningarna för den av
gen.
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Av redovisade skäl föreslår vi bestämmelser kommunal-attnu om
förbund in i kommunallagen och placeras huvudsakligentas i
anslutning till dem kommunala företag i 3 kap. kommunal-som avser
lagen. sambandI härmed bör kapitlets rubrik tydligare. Vigöras
föreslår den ändras till Kommunernas och landstingens organisa-att
tion och verksamhetsformer och underrubrik införsatt en som
föregår de bestämmelserna kommunalförbund. I övriga kapitelnya om
införs vissa bestämmelser kommunalförbund, i vissa fallnya om
föregås de mellanrubriker. Vissa befintliga lagrum behöverav nya
kompletteras. föreslårSlutligen vi bestämmelse, in-att en ny som
formerar skötseln kommunala ändamål får lämnas tillatt överom av
företag och kommunalförbund, in andra stycke i kap.l §ltas ettsom
kommunallagen.

7.2 frihetStor bestämma kommunalförbundsatt ett
ändamål

Förbundsmedlemmarna får frihet bestämma kommunal-stor att ett
förbunds ändamål.

uppgiftEn lämnas till kommunalförbund behöveröver ettsom
inte för medlemmarna. Det enda krav ställsvara gemensam som

uppgiften skall falla inom denär överlämnande kommunensatt
eller det överlämnande landstingets kompetens.

Ett kommunalförbund får ha hand hela verksamheter ellerom
geografiskt, funktionellt eller avgränsade uppgifter.sättannat

möjligtDet blir för kommuner och landsting samverka iatt ett
kommunalförbund verksamheter åligger dem för sig.om som var

En uppgift lämnas till kommunalförbund måste i dagöver ettsom vara
kompetensenlig och för samtliga medlemmar. Att ettgemensam
kommunalförbunds ändamål måste något det tillåtet ellerärvara som
obligatoriskt för varje medlem handha, begränsar möjligheterna föratt
kommuner och landsting bilda kommunalförbund. Det är nästanatt
enbart för skötseln frivilliga uppgifter kommun och ettav som en
landsting kan med bilda kommunalförbund, föratt ett t.ex.vara om
främjande kultur och turism. finnsDet enligt vår mening allav
anledning undanröja förhinder kommuner och landstingatt att
samverka sina obligatoriska uppgifter. Till exempel kan vinnaom man
ekonomiska drifts-, kvalitets- och vårdmässiga fördelarsamt om
äldreomsorg och geriatrisk vård integreras. gällerDetta också
samverkan inom andra delar hälso- och sjukvården mellansamtav
räddningstjänst och sjuktransporter.

Som tidigare saknas det stöd i kommunalförbundslagen försagts att



kommunalförbund 77lagstiftningModerniserad1996:137 omSOU

viss eller vissauppgiftkommunalförbund skötalåta avett enen
dock detta. GenomförekommerpraktikenIförbundsmedlemmarna.

de problemlöst ärförbundsordningen harisärregler somman
föruppgifter inteförbundets ärmedförenade att gemensamen av

skiltredovisningenochi budgetenMan harmedlemmar.samtliga ut
ekonomiskaoch lagt detfrån deuppgiften är gemensammasom

den.lämnatmedlempå den överuppgiften enbartföransvaret som
så inteoch utträdeför likvidationgivitsföreskrifter harSärskilda att

berörs.verksamhetenden gemensamma
denuppgifterkommunalförbunds ärdelningsådanEn ettav

grund, komplette-till. Med lagenanpassadintenuvarande lagen som
varitdet dockharförbundsordningen,föreskrifter imedrad egna

förbundsuppdelninggenomföraför kommuner ettmöjligt att aven
därkommunalförbundsamverkan isådanuppgifter. Vi attmenar

börmedlemmarnaföruppgifter inte accepte-samtliga är gemensamma
ras.

samkommuntillåtet förframgått,tidigareFinland det,I är ensom
kommunuppgiftereller fleraskötaträffa avtal att somenatt enom

uppgiftha iinte övervägaVisamkommunen.utanför attstår anser oss
gemensamhetskravetuppdragsverksamhet. Ommotsvarandeen

kommunalförbundetblirföreslår,så viavskaffas mer an-ensom
samverkanbehovettillgodosesdärmedsamarbetsforrn ochvändbar av

sådanEnutvidgas.uppdragsavtal behöveringårätten attutan att
bildamöjligtformelltdet blirför sigoch attmedför iordning att

föruppgifterförbundets ärflersaksförbund, där ingen gemensamav
anförtrosbörmedlemmarnadockVimedlemmar.samtliga attanser

problempraktiskaformella ochdelösaförbundsordningeni somatt
aktuell.blirundantagsvissamverkansådanuppståkan om en

kommunalförbunds-framgår det intetidigareviSom konstaterat av
överlämnakommunalförbundtillåtet tilldetlagen är ettattom

delaravgränsadepågeografiskt eller sättskötseln annat avav
avsnitt 2.5.verksamheter sefunktioner inomellerverksamheter av

kommunernasutvecklingenden varieradebakgrundMot avav
kommunal-skall kunnanaturligt kommunernadet taorganisation är att

begränsade påuppgifter ärför samverkani anspråkförbundet somom
till.komkommunalförbundslagenförutsattes närånsättannatett som

kommunalförbund skötatilllämnadärför få attbör överKommunerna
vidverksamhetenverksamhetsgrenarellerverksamheterhela samt en

eller vissamedlemmarsamtligabetjänaranläggningareller flera som
medlemmar.

redovisatpåändamålenbehöver intemeningEnligt vår nuanges
kommunerframgårdettillräckligtkommunallagen. Det attäri attsätt
vårdenlämnaochkommunalförbund överfår bildalandstingoch av

förbund.sådanatillangelägenheterkommunala
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7.3 Stor frihet bestämma organisationenatt om

Förbundsmedlemmarna får frihet bestämmastor kommunal-att ett
förbunds organisation.

I lagen ställs krav på det skall finnas beslutandeattupp en
församling och förett verkställighet och för-organ som svarar
valtning. Den beslutande församlingen kan förbundsfull-vara
mäktige, förbundsstämma eller förbundsdirektion.en en

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige eller förbunds-
skallstämma förbundsstyrelse tillsättas. Liksom för närvarandeen

kan den beslutande församlingen och det verkställande organet
och förbundsdirektion.ettvara samma, en

Den beslutande församlingen skall väljas medlemmarnasav
fullmäktige för den tid har bestämts i förbundsordningen,som
dock längst fyra år. Ombud till förbundsstämma skall docken
väljas för varje stämma.

Genom föreskrifter i förbundsordningen skall medlemmarna
bestämma kommunalförbunds ochett deras inbördes be-om organ
fogenheter.

För närvarande finns två former kommunalförbund, med direktionav
och med fullmäktige. Båda modellerna har för vissa ändamål uppfat-

onödigt komplicerade ochtats inte särskilt väl anpassade. Vi harsom
haft utgångspunkt kommuner och landstingatt villsom samverkasom

kommunalförbund skall så frihet möjligtgenom väljastorges attsom
hur förbundet skall organiseras. I vårt förslag ställer vi därför endast

krav på det skall finnas beslutandeatt församling ochupp etten organ
för verkställighet och förvaltning. I övrigt får tillsättasom svarar man

de behövs för förbundet skall kunna fullgöra sinaorgan attsom
uppgifter, 3 kap. 23 första stycket och 24 §§ kommunallagen i vårtse
lagsförslag.

Den beslutande församlingen kan fullmäktigeförsamling,vara en en
ellerstämma direktion. Möjligheten välja formen med för-en att

bundsstärrnna nyhet.är Det kan alternativ villnären ettvara man
åstadkomma möjlighet för antal förtroendevalda frånett stort berörda
medlemmar delta behövaatt sammanträdautan att någonänmer
enstaka gång år. Stämmans funktioner blir då naturligenper mer
begränsade förbundsfullmäktigesän och påminner bolags-mer om

i aktiebolag.stämmans Likartade möjligheterett i Finland. Genomges
vårt förslag ökas valmöjligheterna för kommuner och landsting att
organisera förbund.ett

Det den beslutandeär församlingen skall tillsätta för-som en
bundsstyrelse vilken skall för verkställighet och förvaltning. Omsvara

väljer organisera förbund medatt direktion denett bådeman är
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då intestyrelse behöverstyrelse. Enförsamling ochbeslutande utses
tillika styrelse,direktionenlagtexten ärföljer direktdet att seutan av

vårtkommunallagen imeningenstycket andraförstakap. 24 §3
lagsförslag.

den formellttillsatts detförsamlingenbeslutande ärdenNär som
kunna fullgöraförbundet skallförbehövsdetillsätter attsomorgan

hurskall bestämmamedlemmarnadockuppgifter. Detsina är som
förbundsmed-framgårorganiserat. Dettaskallförbundet attavvara

skallblandförbundsordningfastställaföreslåslemmarna annatsomen
och inbördesbefogenheterorganisationförbundets samt organensange

i vårtkommunallagenoch § 426 § 273 kap.förhållanden, se
lagsförslag.

förbundsord-iblandinnebärOrganisationsfriheten attannat man
ställföreträdareskallförbundsstyrelsenfår föreskrivaningen att vara

ochi kommunerfatta beslutförsamlingen ochbeslutandeför den som
fullmäktige.påankommerlandsting annars

harorganisationenbestämmafrihetökadförslagVårt att omom
blirdirektionsmodellen. Dettillämpningenförbetydelsestor av

lokalaförbundsdirektionen,undernämnderinrätta t.ex.möjligt att
direktionenutskott inominstitutionsstyrelser, ochoch samtnämnder

självförvaltningsorgan.haatt
kommunal-§bestämmelserna i 3 kap. 5vållarsärskilt problemEtt

fårdemkommunalförbund. Enligttillämpliga pålagen, är ensom
för kommunenskyldigheterrättigheter ochinte bestämmanämnd om

ellerkommunenföreträdernämndenärenden därilandstingeteller
författningelleri laginte helleroch utövalandstinget part annansom

nämnden självverksamhetsådantillsynföreskriven över som
inrättasinte detmedgerKommunalförbundslagenbedriver. att

direktion.medförbundförbundsdirektionen inämnder utöver
kommunallagen kanibestämmelsernade redovisadefrånUndantag

direktions-användningeninteskäl. Omprincipiellamedgesinte avav
möjligtfortsättningdet imåstestarkt begränsas,skallmodellen vara

får dettafalldirektion. lmedförbundockså inämnder annathaatt
förbundsmedlemmarna,hosnämnderpåuppgifter ligga kvarslags

detexisterartidigareframgåttSomordning.praktiskvilket inte är en
räddningstjänstensköterdirektionförbund medmånga som

förbunddessaolägenhet,vållaskulleDetmedlemmarna. stor om
§i kap. 5föreskriften 3förorganiserasskulle behöva attom

uppfyllas.skallkommunallagen
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7 .4 Lagregler och förbundsordning

Lagregler iersätts utsträckning regler i förbundsordningen.stor av
Nuvarande bestämmelser i kommunallagen skall gälla i tillämpliga
delar inte framgår lagen. Det blir obligatorisktannatom av att
reglera antal frågor i förbundsordningen.ett stort Genom detta får
förbundsmedlemmarna vid befogenhet bestämmaatten ettom
kommunalförbund, alltifrån bildandet till avvecklingen. Vad som
skall regleras i förbundsordning framgår uppräkning ien av en
kommunallagen.

För närvarande regleras antal frågor kommunalför-ett stort rörsom
bund i kommunalförbundslagen och i kommunallagen. Vi föreslår att
reglerna kommunalförbund arbetas in i kommunallagen. Kommu-om
nallagens bestämmelser skall i tillämpliga delar gälla för kommu-även
nalförbund inget framgår lagen. Detta förhållandeannatom av
kommer till uttryck i bestämmelse föreslårvi får beteckningenen som

Även3 kap. 21 § kommunallagen. antal bestämmelser iett stortom
kommunallagen blir direkt tillämpliga på kommunalförbunden finns ett
antal frågor speciella förär varje förbund och lämpar sigsom som

försämre generell reglering. Det viktiga medlemmarnaär ären att
hur frågornaöverens skall lösas. Dessa frågor skall lösas ochom

dokumenteras i förbundsordningen innan kommunalförbund kanett
börja sin verksamhet. Vad förbundsordning skall innehålla framgåren

den uppräkning vi föreslår skall in i kommunallagen,av tassom
3 kap. 27 § i vårt förslag.

Kommunallagens bestämmelser kan dock inte tillämpas i allt. Vissa
bestämmelser faller bort redan grund sitt innehåll, till exempelav
bestämmelser kommunindelningen. Andra bestämmelser reglerarom
sådana frågor där de samverkande kommunerna och landstingen har
möjlighet bestämma och i förbundsordningenatt reglera vad skallsom
gälla. Vissa andra bestämmelser lämpar sig inte tillämpas iatt
kommunalförbund. Vi har valt lösning där kommunalagen skallen
gälla i tillämpliga delar och därefter talat skall gälla.när annatom

Ett kommunalförbund skall, enligt vårt förslag, ha beslutandeen
församling kan fullmäktige, eller direktion.stämmasom vara en en
Direktionen styrelse.är Kommunallagensäven bestämmelser om
fullmäktige kan i allmänhet tillämpas beträffande kommunalförbund
med fullmäktige eller och bestämmelsernastämma styrelseom
förbundsstyrelsen.

Ett förbund med direktion skiljer sig i väsentliga avseenden från
övriga förbund. Den beslutande församlingentyper och styrelsenav
har lagts i Vissa uppgifter, såsom beslutettsamman organ. om
ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen, kan inte ligga på direktio-
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I stället skall medlemmarnas fullmäktige besluta i sådana frågor.nen.
Eftersom föreslårvi direktionen skall styrelseäven ochatt attvara
detta förhållande kommer tilluttryck i lagtexten, skall vad gällersom

styrelse generellt tillämpas på direktion. Direktionen har ävenen en
vissa beslutande funktioner och måste i sin beslutande egenskap
tillämpa vissa bestämmelser skrivna för fullmäktige.är Vi har isom
bilaga 2 översiktligt redogjort för kommunallagens lagrumnär kan
eller skall tillämpas olika kommunalförbund. Dentyper närmareav av
tillämpningen kommunallagen på olika kommunalförbund fårav
behandlas i rättspraxis.

Förbundsordningen blir centralt och reglerande dokument ochett
medlemmarna kan lösa olika frågor efter vad vill uppnå medman
samverkan. Institutet kommunalförbund blir flexibelt instrument förett
samverkan. Samtidigt kan i antal frågor tillämpaett stortman
kommunallagen på motsvarande i kommunalsätt verksam-som annan
het.

När kommunalförbund fâr hand verksamhet reglerasett om en som
lagstiftning kommunallagen skallän reglerna i den särskildaav annan

lagen gälla för kommunalförbund. uppnåräven Detta viett attgenom
i bestämmelse, 3 kap. 22§ första stycket i vårt förslag,en ny
föreskriva vad i sådana särskilda lagar kommuner ochsägsatt som om
landsting skall gälla kommunalförbund. Man slipper dåäven ändraatt
i de olika särskilda lagar gäller för olika verksamheter.som

I vissa lagar finns det särskilda bestämmelser skall gällasom
framför reglerna i nuvarande kommunalförbundslagen. Vi attanser
motsvarande bör gälla reglerna kommunalförbund in inär tasom
kommunallagen. Särskilda bestämmelser skall alltså ha företräde
framför generella regler kommunalförbund i kommmunallagen.om
Sådana särskilda bestämmelser finns i plan- och bygglagen 1987: 10,

1978:438lagen huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafikom
och i lagen 1994:566 lokal försöksverksamhet med finansiellom
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och social-
tjänst. Vi föreslår kommunallagen kompletteras så detta för-att att
hållande framgår klart. Bestämmelsen in i kap. 22§3 andratas
stycket.
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bildaEnklare kommunalförbund7.5 att ett

kommunalförbundFörbundsmedlemmarna får bestämma när ett
bildat. Under tiden från det beslut fattats bildan-skall att omvara

och tills förbundet börjat sin verksamhet får förbundet företrä-det
skall förbunds-interimsorgan. Förbundsmedlemmarna idas ettav
sammansättning,meddela föreskrifterordningen organetsom

arbetsformer. Förbundsmedlemmarna bestämmerbefogenheter och
får ändras.hur förbundsordningen

kommunalförbundslagen bildas inte kommunalförbundEnligt ett
förstfullmäktige beslutar bildandetmedlemmarnas utanatt omgenom

samtligaförbundsordningen har undertecknatsi och med att av
sådan procedur dramedlemmarna många kanmedlemmar. När är en

vilken tidpunkt förbund haribland osäkert vidpå tiden. Det är ettut
undertecknats medlem-dokumentbildats inte utanett gemensamtom

förbundsordningen, någotundertecknar sitt exemplar avmarnas var
Ändringar förbundsordningen skall i avsaknadpraktiken. isker isom

då förbund bildas.regler ske påsärskilda sätt ettsamma somav
samstämmigabildande bör förenklas. ViFörfarandet vid attanser

tidpunkten förfullmäktige med angivandebeslut medlemmarnas avav
Ändringar förbundsordningen bör fåtillräckligt. ibildandet bör vara

medlemmarna kommervid den tidpunktpå det ochsättgöras som
förbundsordningen behöver inteFrågor ändringöverens avom. om

sådet kan praktisktförbundsordningen ärlösas i även attvaraom
fallet.

kommunalför-påhar avvisat tankentidigare sammanhangI attman
funnitVi har inte1984/852216 21.bund skall registreras prop. s.

föreslå registrering.skäl att
hur förbundssjälva få bestämmaFörbundsmedlemmarna bör ettom

viss tid eller för obestämdkan ske förvaraktighet skall regleras. Det
finns iför närvarandereglering motsvarande dentid. Någon som

vi dock onödig.kommunalförbundslagen, kap. 61 anser
beslut bildaförflyter mellan medlemmarnasUnder den tid attsom

förbundet bildatförbundsordningen tillsförbund och antasett anses
förberedande åtgärder behövakan olikabörjat sin verksamhetoch

ingåpersonal ochbudgetförslag, rekryterasåsomvidtas, upprättaatt
kanfall finnas behov interimsorgani sådanaavtal. Det kan ett somav

kan varieraUppgifterna för sådantförbundet.företräda ett organ
förbundet skall bedriva,verksamhetpå vilkenberoende typ av som

För-tidpunkten för bildandetomfattning,verksamhetens m.m.
interimsorganetsbundsmedlemmarna bör få bestämma sammansätt-om

fallskall i såoch arbetsformer. Dettauppgifter, befogenheterning,
3 kap. 27 § 4.förbundsordningen,ske i se
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7.6 Medlemmarnas representation i kommunal-ett
förbund

Varje form interkommunal samverkan kan upphov till problemav ge
det gällernär representativiteten. Det gäller både i förhållandet mellan

de samverkande och det gäller partiproportionalitetennär förparterna
minoritetspartiernas del. och förI sig kan detta lösas attgenom man

antal ledamöter och i förbundetsutser ersättareett stort organ.
Samtidigt kan det praktiska skäl svårt med allt förett stortav vara

förtroendevaldaantal i förbundets Vi utgår från fråganattorgan. om
representativiteten blir föremål för ingående diskussioner i samband
med bildandet kommunalförbund. Vi har därför kommunerett gettav
och landsting möjliga valfrihet i dessa frågor.största

7.6.1 Fria mandattider

I kommunalförbund med fullmäktige eller direktion väljerett
förbundsmedlemmarna den beslutande församlingen för fyra år
eller den kortare tid framgår förbundsordningen.som av

kommunalförbundI med ombud ochstämma ersättareett utses
för varje sammanträde med stämman.

Det inte alltid ändamålsenligt låtaär kommunalförbundsatt ett
mandattid sammanfalla med mandattiden för de olika medlemmarnas
fullmäktige. finnasDet kan skäl tillsätta förbund kortaremedatt ett
mandattid. Vi har valt för denna möjlighet viöppna inteatt men anser

det befogat möjlighet till längre mandattiderär fyra år.att änatt ge
Denna period behöver dock inte sammanfalla med medlemmarnas
fullmäktiges mandattider kan löpa de allmänna valen.överutan
Sannolikt kommer de flesta mandattiderna förbundeni sammanfallaatt
med de allmänna valperioderna. Om inget föreskrivs i för-annat
bundsordningen kommer mandattiden för förbund fullmäktigemedett
eller direktion löpa fyra åri från och med den januari året1 efteratt
det allmänt val fullmäktige i kommuner och landsting ägtatt av rum,
3 kap. 23 § tredje stycket kommunallagen vårt förslag.i

I förbund med förbundsstämma skall i stället för mandatiderett man
besluta med vilka intervaller skall sammanträda. Ombud ochstämman

väljs därefter för varjeersättare sammanträde med 3 kap.stämman, se
23 § fjärde stycket kommunallagen i vårt förslag.

Som vi tidigare förbundsordningen det centrala dokumen-nämnt är
Mandattiden för beslutande församling skall, den avvikertet. en om

från huvudregeln, framgå förbundsordningen, 3 kap. 27 § 5av
kommunallagen i det upprättade lagförslaget. Medlemmarna kan och
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frågabör i förbundsordningen reglera ordinarie sammanträdenom
formerna förmed utlysande Medstämman stämmor.samt extraav

förbundsstämma,tanke på de uppgifter ligger bland annatsom en
förfrågan beviljande ansvarfrihet styrelsen, måste ordinarieom av

hållas minst gång år. Förbundsty-sammanträde med stämman en per
kap. § kommunallagen få till ståndrelsen kan enligt 5 7 ett samman-

med förbundsstämman.träde
Övriga mandattider bör inte begränsade i tiden på detvaraorgans

församlingen. alltsåvi föreslår för den beslutande Man kansätt som
för den beslutandeandra tider för styrelsen och övrigaha änorgan

6 kommunallagen i vårt lagförslag.församlingen, 3 kap. 27 §

irepresentation7.6.2 Förbundsmedlemmarnas
olika organ

Förbundsmedlemmarna bestämmer hur de skall representera-vara
församlingen. förbundsordningen skall detbeslutande Avde i den

församlingen skall ha hurframgå hur många ledamöter samt
i denskall representerade. Valen ledamötermedlemmarna avvara

proportio-församlingen skall liksom hittills kunnabeslutande vara
nella.

Även möjlighet bestämmaövriga får medlemmarnai attorgan
vill bestämmarepresenterade. Om dehur de skall omvara

framgå förbundsordningen.representationen skall detta av

välja hur denmöjliga frihetbörMedlemmarna största attges
och övriga skall Detbeslutande församlingen sammansatta.varaorgan

skallnågra krav på medlemmarnaställs därför inte att represente-upp
fördelningenhelt fria kommapå visst De överenssätt. är att omras

måstesamtliga medlemmarinte givetplatser. Det är att varaensav
församlingen eller i övrigarepresenterade i den beslutande organ.

medlemmarkommunalförbundslagen skall samtligaEnligt vara
i förbundsdirektionen.förbundsfullmäktige respektiverepresenterade i

med-denna punkt. Detorganisera sig ökar alltsåFriheten äratt
representationeni förbundsordningen bestämmerlemmarna omsom

kommunallagen i vårtkap. 27 § 5beslutande församlingen, 3i den se
lagförslag.

förbundsordningenmedlemmarna igäller övriga kanVad organ
dock inte nöd-representerade. Dethur de skallbestämma ärvara

kan i stället lämnadenna fråga. Mande kommer ivändigt överensatt
representationenförsamlingen bestämmaden beslutandeöver att om

hur de skallmedlemmarna vill bestämmasådana Omi varaorgan.
framgåskall detta dockoch övrigarepresenterade i styrelsen avorgan
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förbundsordningen, 3 kap. 27 § 6 kommunallagen i vårt förslag.
till församlingenValet den beslutande skall kunna proportio-vara

förutsättningarnellt under de i kommunallagen. Omsom anges
medlemmarna i syfte förtroendevaldabegränsa antalet i förbundetsatt
styrelser och nämnder in bestämmelser förbundsordningenitar om
särskild representation grundad på kommunproportionalitet får detta

följd bestämmelsernatill proportionellt val inte kan tillämpas,att om
kap. § kommunallagen i vårt lagförslag.5 46 4

7.6.3 Valbarhet till uppdrag i kommunalförbundett

någonDen har vid val till förbundsmedlemmarnasrösträttsom av
förtroendeuppdragfullmäktige valbar till i kommunalför-är ett

förbundsordningenbund. Medlemmarna kan i inskränka valbar-
omfattaheten till endast ledamöter i fullmäktige eller andraatt

medlemmarna.förtroendevalda hos

skall förbundsmedlemEnligt kommunalförbundslagen varje vara
förbundsfullmäktige.representerad i Ledamöterna och iersättarna

skall väljas förbundsmedlemmarnas fullmäkti-förbundsfullmäktige av
får förbundsmedlem endast välja denTill ledamot eller ersättarege. en

i ellerledamot eller den kommunens detär ersättare egna egnasom
landstingets fullmäktige. Motsvarande gäller för direktion, dock atten

skallvarje förbundsmedlem representerad med minst ledamotvara en
eller ersättare.en

förbundsstyrelseförbundsfullmäktige eller någonNär utser annan
kommunallagens Ledamöter ochnämnd gäller regler Valbarhet.om

behöver blad och i med-inte ledamöter ersättareersättare utses
innebärafullmäktige. nuvarande regleringen fårlemmarnas Den anses

eller nämndvalbar till uppdrag i förbundsstyrelsen äratt ett en annan
röstberättigad vid val till fullmäktige i någon med-den ärsom av

ellerlemskommunerna landstingen.
och kommunala företag finns ingetFör aktiebolag för andra

fullmäktige och företagetsmotsvarande personsamband mellan organ.
företag valbarhetsvillkor förfinns i sådana inte heller någotDet

eller detfunktionärer knyter till medlemskap i den kommunsom an
landsting bildar företag.ettsom

Föreskriften regeringsformen beslutanderätteni kap. §1 7 attom
kommuner och landsting valda församlingar hari utövas ansettsav

ochmedföra indelningsdelegerade mäste väljas bland ledamöternaatt
i fullmäktige i de kommuner och landsting berörsersättarna som av

indelningsändring SOU 1978:32 74-77, 1978/792157prop.en s.
och 1995/962224 49.128s. prop. s.
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Enligt vår bedömning måste inte ledamöter och i denersättare
beslutande församlingen i kommunalförbund väljas bland ledamöterett

Överförandeteller i medlemmarnas fullmäktige.ersättare be-av
slutanderätt till kommunalförbund skall kunna ske underett samma
förutsättningar till aktiebolag. Det bör enligt vår bedömningettsom
inte föreligga några skillnader med hänsyn till grundlagsbestämmelser-

Begränsningar enligt regeringsformen har inte åberopats för detna.
personsamband finns i kommunalförbundslagen prop.som
1984/85:216 36 och 44, 1957:150 79 ochs. prop. s. prop.
1975/761187 95.s.

Vår utgångspunkt kommunerna och landstingen skallär haatt stor
frihet bestämma och ordna sin eftersamverkan de lokalaatt om
förutsättningarna. Detta bör också gälla valbarheten till uppdrag i ett
kommunalförbund. Vi därför förbundsmedlemmarna skall haattanser

ledamöter och i denrätt beslutande församlingenersättare ochatt utse
i övriga bland dem har i val till medlemmarnasrösträttorgan som
fullmäktige, kap.4 23 § i vårt förslag. Möjligheterna rekryteraatta
förtroendevalda ökar då på vi ökar förutsättningarnasättett som anser
för kommunalförbunden till attraktiv samverkansformgöra ochatt en

effektiviteten i förbunden.även gagnar
Medlemmarna kan dock välja inskränka valbarheten tillatt att avse

ledamöter i medlemmarnas fullmäktige eller andra förtroendevalda hos
medlemmarna. Sådana inskränkningar i valbarheten skall framgå av
förbundsordningen, 3 kap. 27 § 10 och kap.4 23 § andra stycketa
kommunallagen i vårt förslag.
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styrning insynMedlemmarnas och7.7

Förbundsmedlemmarnas styrning kommunalförbundsettav
ekonomi stärks, liksom deras möjligheter tilloch verksamhet

föreskrifter detta förbundsordningen.insyn. De skall lämna iom
Föreskrifterna skyldighet för förbundet följa de målkan attavse

fastställt hålla sig inomriktlinjer medlemmarna och deoch som
angivits.ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar som

långtgående möjligheter förbundet.Medlemmarna gentemotges
förbundets skalltill exempel föreskriva beslut under-De kan att

föredem, de skall ha sig viktigaställas rätt avgöran-att att yttra
finnas kvalificerad majoritet i förbundetsoch det skallden att

för frågor. Medlemmarna kanbeslutande olika typerorgan av
föreskrifter förbud eller förockså lämna gränsermotom upp-

andra åtaganden.låning och borgen och
landsting medlem iStyrelsen i kommun eller ärett etten som

åläggs ha uppsikt förbundets verksam-kommunalförbund överatt
het.

kommunalförbundmåste möjligheterMedlemmarna ha att styra ett
förbundet bildats och sin verksamhet. Vi harefter det ävenstartatatt

möjligaoch insyn valt medlemmarnabeträffande styrning störstaatt ge
lämpade i defrihet välja de styrmedel och destyrsystematt som anser

vi i förbundsord-enskilda fallen. Det väsentliga attanser vara man
styrningen och insynen skall till. Förbundsord-ningen reglerar hur

innehålla medlemmarnasningen skall därför bestämmelser om
i kommunalförbunds ekonomi ochstyrningen och insyn ettav

förslag. Med-§ 18 kommunallagen i vårtverksamhet, 3 kap. 27
långtgående föreskriftermöjlighet lämna såalltsålemmarna attges

önskar.desom
till exempel föreskrifterFörbundsmedlemmarna kan attge om

och ibudget inom de ekonomiskaförbundet skall sinupprätta ramar
kanmedlemmarna Manenligt de riktlinjerövrigt enats om.som

och tillförbundet följa verksamhetenvidare ålägga rapporteraatt upp
på olikamedlemmarna sätt.

kommunallagenoch landsting har enligt 3 kap. 17 §Kommuner rätt-
frågor principiellkommunala bolag fattar beslut isig innanatt yttra av

tillförsäkra sigMedlemmarna bör i förbundsordningenbetydelse.
frågorförbundet fattar beslut imotsvarande sig innanrätt att yttra av

underlätta tolkningenbetydelse eller vikt. Förprincipiell större attav
förbundsordningen specificera deyttranderätt kan iregler om manav

skall hasådan betydelse medlemmarnafrågor attman anser vara av
skrivingkomplettera med generellsigrätt att yttra samt omen

frågor vikt. Man kanyttranderätt i övriga förutsedda större ävenav
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förbundet i förbundsordningen åläggs underställatänka sig att att
vissa frågor. sådan ordning torde dock svårmedlemmarna En attvara

Framförhantera undantagsvis. allt gäller detta med-änannat om
olika ståndpunkter i detlemmarna kommer inta ärendeatt som

förbundet i förbundsord-underställs. Ett sätt äratt styra attannat
meddela föreskrifter kvalificerad majoritet för viktigareningen om

sådana kvalificerade majoriteter krävs skall detbeslut i förbundet. Om
kap. § 12 i vårt förslag.framgå förbundsordningen, 3 27seav

kommunalförbundpåverka verksamheten iEtt ärsätt att ettannat
möjlighet frågor i den beslutande för-medlemmarna fåratt att ta upp

sig själva sådansamlingen. Medlemmarna kan rätt attgenomge
förbundsordningen, 3 kap. § kommunallagen iföreskriva det i 27 ll

vårt förslag.
kommunalförbunds självständighet ochframgått kanSom ettovan

inskränkas kraftigt medlemmarna önskar det.möjlighet att agera om
Å frihetkomunalförbundandra sidan kan ett stor att ageraman ge

finns sannoliktrelativt formulerade Detinom vissa vagt enramar.
drivas.långt styrningen kommunalförbund kanför hurgräns ettav

försjälvständig juridisk ansvarigFörbundet ärutgör person somen
för myckethandlingsutrymmet beskärs allt hotassin verksamhet. Om

desjälvständighet och det blir svårare utkrävaförbundets att ansvar av
förtroendevalda.

kommunalförbund,lagstiftningsteknik vi valt kommerdenMed
Medlemmarnabilda bolag och stiftelserliksom i dag, kunnaatt osv.

inskränka dennaföreskrifter i förbundsordningenkan dock rätt.genom
befogenhetmedlemmarnas vidasådan inskränkning faller inomEn att

kanekonomi och verksamhet. Medlemmarnaförbundets ävenstyra
ingå olika förpliktelserförbundets möjligheterinskränka att taatt som

borgensförbindelser, förvärva fastigheter Styrningenlån, ingå osv.upp
till förutsättningarna och med-med andra ord heltkan anpassas

önskemål.lemmarnas
styrningen och tillbehandlat frågan hurHittills har vi rättenom

i medlemskommunernanäraliggande frågainsyn kan En ärut. vemse
kommunalförbund. Styrelsenverksamheten iskall vaka över ettsom

bolag, stiftelserskall ha uppsikt sinai kommuner och landsting över
i medlemskommu-till hands styrelsernam.fl. liggerDet nära att ge

kommunalförbunden. Vi föreslårskyldighet beträffandenerna samma
kommunallagen så dettadärför tillägg till 6 kap. §1 attett ansvar

skall alltsåi kommuner och landsting hatydligt framgår. Styrelserna
tillräckligtmedlemmar det inteuppsikt de förbund de äröver är att

förbund har denna skyldighet.någon eller några medlemmar i ett
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planeringsprocessenStyrning budget- och7.7.1 av

kommunallagen skall intebudgetprocessen iBestämmelserna om
kan samordna för-för kommunalförbund. Medlemmarnagälla

föreskriftermed skall lämnabudgetprocess sina Debundets egna.
förbundets budgetprocess.förbundsordningeni om

förbunds planeringsprocessFörbundsmedlemmarna kan styra ett
planeringar med stöd densamordna den med sinaoch avegna

styrning och insyn.bestämmelsenallmänna om

styrningenbeträffande den allmännaPå sätt ettavsamma som
skyldighetbör medlemmarna haekonomi och verksamhetförbunds en

budgetprocess. De börkommunalförbundsmöjlighetoch att styra ett
med sittsamordna förbundets budgetarbetefå möjlighetvidare egetatt

budgetförslag, hur ochförbundet skall lägga framoch bestämma när
förslag börgenomföra vårtFörsamråd skall äganär attosv.rum

inte gälla föroch kommunallageni 8 kap. 6 8bestämmelserna
bestämmelse 8 kap. 24 §framgårkommunalförbund. Detta av en ny

kap. 9 ochframgår det lydelsen 8Vidarei kommunallagen. avav
kommunalförbund, jämförtillämpasde inte kan även§§ll att av

kommu-förslag. kap. 27 § 19kommunallagen i vårt I 3§3 kap. 21
skall innehålla före-förbundsordningenföreskrivs i ställetnallagen att

Budgetföreskrifterna i för-förbundets budgetprocess.skrifter om
ide lagrumfrågor behandlasskall reglera debundsordningen somsom

inte gäller.
åläggs inte,möjlighet,förbundsmedlemmarnaVidare attmenges

redovisning skallangående hur förbundsföreskriftermeddela utett se
frågor års-möjlighet ställaskallallmänhetenoch att omgesom

ibeslutandemed detvid sammanträderedovisningen organetett
i vårtkommunallagen§ andra stycketkommunalförbundet, 8 kap 24

möjligheterallmänhetenfinnas skällagförslag. Det kan att sammage
och landstingen. Omfå i kommunerkommunalförbunden de kani som

föreskrifter skall de docksådanaväljer utfärdamedlemmarna tasatt
förbundsordningen.in i

Även planeringsprocesserkommunalförbundetsochmedlemmarnas
föreskrifterskesamordnas. kankunna Dettamåste att gergenom man

finnsvarje gång detinte praktisktförbundsordningen. docki Det är att
ellerändringarjusteringar ellerbehov göraatt anpassa processernaav

kan för-ställetförbundsordningen. Iändringar iin ochgå göra
föreskrifterkan utfärdamedlemmarnautformas såbundsordningen att

Möjligheternaförbundsordningen.ändringarsätt änannat avgenom
skyldighetenochavseende. Rätteni detta attävenäratt styra stora

kap. 27 §bestämmelsen i 3redovisadetidigareframgår denstyra av
vårt förslag.kommunallagen i18
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7.7.2 Rätt vidnärvara sammanträdenatt

Förbundsmedlemmarna får i förbundsordningen föreskriva att
sådana förtroendevalda hos medlemmarna inte ledamöterärsom
eller i förbundet skall haersättare ochrätt signärvara ochatt yttra

protokollsanteckningaräven göra vid sammanträden med ett
kommunalförbunds beslutande församling och övriga organ.

För inte antalet ledamöter och i kommunalförbundsatt ersättare ett
beslutande församling och skall bli alltför kan tänkastortorgan man
sig alla medlemmar inte representerade.är För sådanaatt med-att
lemmar saknar förtroendevalda skall kunna följa förbundetssom
verksamhet och ha möjlighet påverka,även kan i ställetatt man ge
dem och sigrätt närvara protkollsanteckningaratt görayttra attsamt
vid olika sammanträden. En sådan kan generellt eller förrätt vissages

frågor. Medlemmarna här frihettyper även vadavgörastor attav ges
lämpligt. Ettär utnyttja möjlighetensätt låta deannat ärattsom att

partier inte finns representerade i förbund på detta fåsättettsom
insyn i förbundets verksamhet. Närvaro och yttranderätten kan alltså

till förbundsmedlemmar inte representerade och företrädareärges som
för partier saknar representation. Av förbundsordningen skall detsom
framgå någon sådan finns, 3 kap. 27 §rätt 13 och 14 kommunal-om
lagen i vårt förslag.

Eftersom kommunallagen tillämpas på kommunalförbunden har den
beslutande församlingen och övriga möjlighet själva beslutaattorgan

och yttranderättnärvarorätt sådan finns enligträttoavsettom om
förbundsordningen. Initiativet kan alltså komma antingen från
medlemmarna reglering i förbundsordningen eller frångenom
förbundet beslut i den beslutande församlingen eller i någotgenom
annat organ.

7.7.3 Interpellationer och frågor

Möjligheterna i förbundsmedlemmarnas fullmäktige ställaatt
interpellationer och frågor gäller kommunalförbund vidgas.som

Förbundsmedlemmarnas fullmäktige får besluta ordförandenatt
i nämnd får lämna besvarandet interpellationöver elleren av en

fråga till ordföranden i förbundsstyrelsen eller iannaten organ
förbundet.

Interpellationer skall enligt kommunallagen hör tillämnenavse som
fullmäktiges, nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning,en en
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5 kap. 49§ kommunallagen. När kommun har överlämnaten en
uppgift till kommunalförbund, den inte längre uppgift förärett en
kommunen. Spörsmål direkt förbundets verksamhetrör ellersom
interna förhållanden faller därför i utsträckning utanför det tillåtnastor
ämnesområdet för interpellationer. Kommunens relationer till
förbundet, förbundets budget och bokslut kommunens ekonomis-samt

bidragka till förbundet exempel på sådant dock kanär blisom
föremål för interpellation. interpellationEn kommunalför-rör ettsom
bund skall på grund kommunstyrelsens uppgifter riktas tillav
styrelsens ordföranden, såvida fullmäktigeinte med stöd kommu-av
nallagen kap. § första5 52 stycket har bestämt någonatt annan
förtroendevald i kommunen får interpelleras, ledamot it.ex. en
fullmäktige har uppdrag i förbundet. Fullmäktige har rätt attsom
besluta nämndordförande adressat för interpellationäratt en som en
vilken gäller förhållandena i kommunens bolag, stiftelser eller andra
företag får överlåta besvarandet interpellationen till fullmäkti-av en av

utsedd ledamot i styrelsen för sådant företag. Stöd saknas iettge
kommunallagen för handlägga interpellationer förhållande-röratt som

i kommunalförbund på Detsätt.ett sagtsna samma som nu om
interpellationer också frågorgäller i fullmäktige.

Kommuner och landsting kan överlämna omfattande och viktiga
uppgifter till kommunalförbund. Det viktigt för medlemmarnasär
styrning och insyn i verksamheter har överlämnats derasattsom
fullmäktige förhållandenakan debattera förbund påi ett samman-
trädena. informationFör medborgarnas och möjlighet påverka haratt

sådan och offentlig diskussion förbundets verksamhetöppenen om
betydelse. Särskilt gäller detta kommunalförbund med direktionstor

inom och frågorvilka interpellationer inte kan förekomma. Vi anser
därför möjligheterna i medlemmarnas fullmäktige interpelleraatt att
och ställa frågor kommunalförbund skall vidgas.om

Våra förslag medger förbundsmedlemmarna föreskrifteratt genom
i förbundsordningen behåller starkt inflytande uppgifterdeöverett

överlämnas till kommunalförbund.ettsom
blir obligatoriskt förDet kommunstyrelsen ha uppsikt detöveratt

eller de kommunalförbund kommun medlem Genom dettaärsom en
alla förhållandenkommer i kommunalförbund, med undantag deett av

myndighetsutövning enskilda, tillhöra fullmäktigesmot attsom avser
eller styrelsens handläggning. Det blir således möjligt ställaatt
interpellationer och frågor kommunalförbunds verksamhet iettom

utsträckning kommunens verksamhet.samma som om egen
På grund kommunstyrelsen skall ha uppsikt kommunal-överattav

förbund skall interpellationer och frågor ställas till ordföranden i
styrelsen ordförandeeller till i nämnd har ålags denen annan som
direkta uppsikten. därför motiverat ordförandeDet kan överläm-är att

frågorbesvarandet interpellationer och till någon förtroendevaldna av
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direkt ansvarig för förbundets verksamhet. Eftersom det inteärsom
längre givet alla kommuner samverkar i förbundär äratt ettsom
representerade i förbundet, kan överlämnandet inte begränsas till
ledamöter i förbundsstyrelsen, nämnd förbundsdirektionen.ellerannan
Överlämnandet därförmåste kunna ske till ordförande i någoten
sådant i förbund, den medlems fullmäktigeett oavsettorgan om som
handlägger interpellation eller fråga har valt ordföranden ellerenen

föreslår därförej. Vi tillägg till kap. 53 § kommunallagen5ett som
förfarande.medger sådantett

Ekonomisk förvaltning7. 8

Bestämmelserna i kommunallagen mål för den ekonomiskaom
förvaltningen, medelsförvaltningen, budgetens innehåll, utgiftsbe-
slut under budgetåret, förbud pantsättning räken-mot samt om
skapsföring och redovisning skall gälla för kommunalförbund.

Budgetprocessen regleras i förbundsordningen. Allmänheten
budgetförslagskall dock ha del irätt sättatt ta av samma som

övrig kommunal verksamhet.
förbättringen förbundsmedlemmarnas styrningSom led iett av

insyn får de inte skyldighet, i förbundsordningenoch rätt, attmen
frågor årsredovis-bestämma allmänheten skall få ställaom om

med den beslutande förvaltningen.ningen på sammanträdeett

kommunalförbund arbetas in iEftersom bestämmelserna kommu-om
ekonomisk förvaltningnallagen kommer reglerna att varaom

undantas docktillämpliga kommunalförbund. Som nämnts ovan
bestämmelser budgetprocessen. Allmänheten bör dock havissa rättom

förbundsord-budgetförslag vad föreskrivs idel oavsettatt ta somav
därförningen. Bestämmelsen i 8 kap. lO§ kommunallagen skall

fastställa budgeten i förbundtillämpas. direktionen skallDet är ettsom
skall tillämpas beträffande sådanamed direktion. 8 kap. 10 § även

förbund.
fråga för medlemmarna efter vilka andelarEn viktig äratt enas om

för förbundets verksamhet ochde skall lämna bidrag till kostnaderna
skulder. Andelstalen skallvilka andelar de skall ha i tillgångar och

förbundsordningen, kap. 27 § 16 och 17 kommunallagenframgå 3av
förslag.i vårt

förslag till kommunalbereder för närvarandeRegeringen ett
påverka också1996:30. kanredovisningslag Ds Detta antasm.m.

kommunalförbund.ekonomisk förvaltning ireglerna om



Moderniserad lagstiftning kommunalförbund 93SOU 1996:137 om

ekonomiska7.9 Förbundsmedlemmamas ansvar

för kommunalförbundekonomiska vilarDet yttersta ansvaret ett
förbundpå förbundsmedlemmarna. Om saknar tillgångar förett

förbundsmedlemmarnabetala skuld blir skyldiga skjutaatt atten
medel. förbundsordningen skall det därför finnas föreskriftertill I
förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar ochom

fördelning enskilde medlemmensskulder. Denna den ekono-avgör
miska ansvar.

Även till ochförbundsmedlemmarnas möjligheter styrning insynom
ha det ekonomiska förförbättras bör de liksom yttersta ansvaret ettnu
förbundsordningen skall det framgå vilkaförbunds verksamhet. Av

olika medlemmarna har i förbunds tillgångar ochandelar de ett
16 kommunallagen i vårt förslag. Vidare reglerasskulder, 3 kap. 27 §

bestämmelse i 8 kapmedlemmarnas ekonomiska ansvar genom en ny
innebär medlemmarna skyldiga26 § kommunallagen är attattsom

förhållande till den andel de har i förbundets tillgångartäcka brister i
och skulder.

den slutliga fördelningen kostnaderna. OmreglerarLagrummet av
tillgångar betala skuld skall medlemmarnaförbund saknar attett en

med vadmedel motsvarande andelstalen i enlighetskjuta till man
skyldig infriaförbundsordningen. En medlem intebestämt i är att

kommunalförbundetsdirekt till borgenär.skulden

Revision7.10

inskränk-revision gäller med denKommunallagens regler om
reviso-själva får antaletförbundsmedlemmarnaningen avgöraatt

skallmandattid. Förbundsordningenoch derasersättare samtrer
antalet revisorer och ersättare.ange

förbund med direktionRevisorer och iersättare utsesett av
fullmäktige. förbundsmedlemmarnamedlemmarnas Det är som var

förbundansvarsfrihet i sådanaför sig fråganprövar om

förbunds mandat-Förbundsmedlemmarna får själva bestämma ettom
kopplas till övriga mandattiderRevisorernas tjänstgöring börtid.

skallinte kan tillämpas. I ställetkommunallagens bestämmelservarför
förförbundsordningen mandattidenförbundsmedlemmarna i ange

skall bli allt för börantalet revisorer interevisorerna. För stortatt
ochsjälva få hur många revisorermedlemmarna ersättareavgöra som
kan väljas, vilketrevisorerskall innebärDetta attutses. gemensamma
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för förnärvarande problem kommunalförbund direktion.medär ett
Även detta skall framgå förbundsordningen, 3 kap. 27§ 8av se
kommunallagen i vårt lagförslag.

För kommunalförbund med direktion behövs särskilda regler.
Direktionen bör inte revisorerna. Detta skall i ställetutse vara en

Eftersomuppgift för medlemmarna. ledamöterna i sådant ärett organ
infördirekt ansvariga medlemmarnas fullmäktige, måste revisorerna

revisionsberättelse till förbundsmedlemmarnaochavge en var en av
ansvarsfrihet,sedan har besluta 9 kap. 20 § kommunalla-attsom om

i vårt förslag. Direktionen kan inte själv besluta inhämtandegen om
förklaring revisionsanmärkning och inte heller själv lämnaöverav en

föreskrifter revision förvaltningen.denom som avser egna

Utträde kommunalförbund7.11 ettur

förbundsmedlem skall ha ovillkorlig träda för-En rätt att etten ur
bund. Uppsägningstiden får längst två år. tid fårKortarevara
föreskrivas i förbundsordningen. Förfarandet vid medlemsen
utträde skall i övrigt regleras i förbundsordningen.

i kommunalförbund bör ha absolut dra sigMedlemmarna rätt attett en
förbundet. Vi det bör finnas längsta tid medlematt enanser som enur

bunden vid medlemskap i förbund efter detskall ett ett attvara
för Mandattiderna i förbundmedlemmen bestämt sig träda ettatt ur.

kopplingfår, vårt förslag, längst fyra är och någonenligt varasom
uppsägningstid behöver inte Vimellan mandattider och göras. anser

två den längsta tid medlem skall behöva kvar iär äratt varasom en
förbund. tiden får tillräckligt läng för kunnaDen attett anses vara

förbundets fortsatta organisation ochreglera frågor kring utträdet och
Även för tid bör med-uppgifter. i förbund har bildats visssom en

absolut till förtida utträde. Om förbundet bildatlemmarna ha rätt ären
är särskild reglering iför kortare tid två kan inteän utanmanen

förtida utträde.förbundsordningen kräva
två är för lång tid för utträde harOm medlemmarna ärattanser en

Ävenstadga kortare tid.de möjlighet i förbundsordningenatt annan
skall skall lösas i förbundsord-frågorna hur utträde hanterasettom

skyldig-till utträde, uppsägningstid ochningen. Frågorna rättenom
regleras iformerna för utträde i förbundsordningenheten regleraatt

vårt förslag.och § 20 kommunallagen i3 kap. 25 § 27
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7.12 Likvidation upplösningoch

Förbundsmedlemmarna får själva bestämma förutsättningarnaom
för förfarandetoch vid kommunalförbunds likvidation ochett
upplösning. blir obligatorisktDet reglera dessa frågor ochatt
frågan hur förbundets tillgångar skall fördelas vidom en upp-
lösning.

kommunalförbundslagen finnsI regler förfarandet vid likvidationom
och upplösning kommunalförbund. Reglerna har visat sigettav
fungera mindre i praktiken.bra Varje medlem har ovillkorlig rätten

förbundträda och det behövs därför inte särskilda lagregleratt ettur
likvidation och utträde. Vi medlemmarna själva utifrånattom anser

de särskilda förutsättningarna för förbund,varje skall få bestämma om
förfarandet vid likvidation och upplösning. frågornaHur likvida-om

Ävention och upplösning regleras skall framgå förbundsordningen.av
fördelningen förbundetsfrågan tillgångar vid upplösning för-om av av

bundet skall regleras i förbundsordningen. föreslårDen lösning vi
framgår 3 kap. 27 § 21 och 22 kommunallagen i vårt förslag.av

tvister7.13 Lösandet av

förbundsordningen skall det framgå hur tvister mellan för-Av
bundet och medlemmarna skall lösas.

Samverkan kommunalförbund bygger på de med-ett attgenom
verkande i antal frågorär överensparterna ett stort samt att man
reglerar förbundets verksamhet och förhållandet till medlemmarna i
förbundsordningen. Alla situationer kan dock inte förutses och det

finnas någon för tvister. Vimåste ordning lösa med-att attanser
få ordningen för fråganlemmarna själva bör bestämma detta och att

i tvisterskall regleras förbundsordningen. Det endast mellanär
någon eller några medlemmar Fråganförbundet och som avses. om

mellan medlemmarna i frågor förbundet desshur tvister ochrörsom
verksamhet skall i förbundsordningen.lösas kan inte regleras Att
frågan tvistelösning skall med i förbundsordningen framgårtasom av

kap. § 23 kommunallagen i vårt lagförslag.3 27
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insynAllmänhetens7.14

kungörelser och andra till-Förbundsordningen skall ange var
skall anslås.kännagivanden

övrigabehandlas i offentlighetshänseendekommunalförbundEtt som
komplet-bestämmelser behöver dockKommunallagenmyndigheter.

skall anslåförbundsordningenföreskrifter imedteras var manom
§ kommu-tillkännagivanden, 3 kap. 27 15och andrakungörelser se

i vårt förslag.nallagen

Laglighetsprövning7.15

ingår ieller landstingi kommunmedlemDen är ett somensom
Medlems-förbundets beslut.kommunalförbund får överklagaett

medlemslandstingen har motsvarandeochkommunerna rätt.

kommunalförbundtillhöri kommunmedlemDen är ettsomensom
prövadförbundets beslutfå laglighetenhar rätt attatt genomav

någonredan i dag ochgällerdem hos länsrätten. Dettaöverklaga
§ måste dock kompletterasönskvärd. 10 kap. 1inskränkning inteär

andra stycke.med ett nytt
Även såkommunallagen kompletteraskap.övrigt behöver 10i att

kommunalförbund.beträffande besluttillämpasreglerna kan ettav
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16 Entledigande förtroendevaldaav

Förtroendevalda i kommunalförbund får personligasamma ansvar
förtroendevalda i kommuner och landsting. Förbundsfullmäk-som

tige eller förbundsstämman får återkalla uppdraget fören en
förtroendevald inte har beviljats ansvarsfrihet eller harsom som
dömts för brott. Ifråga förbundett med direktiongrovt om
beslutar den medlems fullmäktige har den förtroende-utsettsom
valde uppdraget skall återkallas. Den medlemom utsettsom en
ledamot eller i förbundsfullmäktigeersättare eller förbunds-en

skall beslutastämma entledigande.om
Förbundsfullmäktige eller förbundsstämma får återkallaen

uppdraget för samtliga förtroendevalda i förbundsstyrelsen eller
nämnd, den politiskanär majoriteten i styrelsen ellerannan

nämnden inte längre densammaär i fullmäktige eller isom
eller vid förändringarstämman i förbundets nämndorganisation.

Enligt vår mening saknas det anledning skillnad mellangöraatt
förtroendevalda i kommunalförbund och förtroendevalda i kommuner
och landsting i fråga personligt Bestämmelsen i 4 kap.om ansvar.
10 § kommunallagen återkallande förtroendeuppdrag bör därförom av

tillämpliggöras på samtliga förtroendevalda i kommunalförbund.
Enligt bestämmelsen får fullmäktige återkalla uppdraget för för-en
troendevald har valts fullmäktige, den förtroendevalde harsom av om

ansvarsfrihet ellervägrats dömts för brott för vilket det föreskri-ärett
fängelse i två år eller däröver. Detsamma börvet således gälla för

kommunalförbund. förbundI med direktion innebär det denatt
förbundsmedlems fullmäktige förtroendevald ocksåutsettsom en
beslutar hans eller hennes uppdrag skall återkallas. I övrigaom
förbund skall medlemmarna besluta entledigande de ledamöterom av
och deersättare Eftersom medlemmarna inte skall beslutautsett.som

ansvarsfrihet för ledamöter och i förbundsfullmäktigeersättareom
eller förbundsstämma kan entledigande endast ske efter begäranegen
enligt 4 kap. 9 § kommunallagen eller på grund brott enligt kap.4av
10

Enligt 4 kap. 10 § kommunallagen kan kommunfullmäktigea
entlediga samtliga ledamöter i kommunstyrelsen eller nämnd,en annan

den politiska majoritetennär i nämnden inte längre densammaär som
i fullmäktige eller vid förändringar i nämndorganisationen.

För närvarande finns det inte förbund med nämnder styrel-utöver
möjligheten står och bestämmeslenöppen i4 kap. 10 § börsen, men a

därför tillämpas beträffande förbund fullmäktigemed eller istämma
relationen förbundsfullmäktige eller förbundsstämman och övriga

Bestämmelsen kan inte tillämpas på förbund med direktion.organ.

4 16-1194
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Folkomröstning7. 17

folkomröstning.kommunalförbund får inte anordnaEtt

kommunalförbun-anledning låtamening ingenenligt vårfinnsDet att
förbundhållas. Omfolkomröstning skallden besluta ettatt anserom

till medlemmarnafår de i stället vända sigbehövasdet skulleatt som
ha möjlighetKommunalförbunden bör dockbeslut.fattahar att egna

inhämtaoch påopinionsundersökningaranordna sättannatatt
landstingen.ellerinvånarna i medlemskommunernafrånsynpunkter

folkom-kommunallagen klargöri kap. 34 §fjärde stycke 5Ett attnytt
inte hellerkommunalförbund defår beslutasröstning inte samt attav

i medlemskommunernaValnämndenfår anlita

direktionKommunalförbund med7.18

beslutandemedorganiseratkommunalförbund kanEtt envara
förvaltning.verkställighet ochförocksåförsamling svararsom
kommunal-i dennasärskild regleringkräverfrågorVissa typ av

särskilda regleringarvi vilkasammanfattaravsnittförbund. dettaI
krävs.som

vissaskiljer sigdirektion,förbund med endastEtt ett organ,
församling ochbeslutandeförbund harfrån de ettpunkter som en

fallkräver i vissaSkillnadernaförvaltandeochverkställande organ.
med direktion.förbundenregleringar försärskilda

direktioneniochledamöternasärreglering ersättarnaförstaEn är att
förbund medväljer organiseramedlemmarna. Om ettattutses manav

elleri ställetstyrelse detfullmäktige och stämmaneller ärstämma
följer direktiolagförslagvårtstyrelsen. Avfullmäktige attutsersom

förbundets styrelse,skallmedlemmarnatillsatts även varaavsomnen
förslaget.kommunallagen istycketandrakap. 24 §3

skall med-och styrelseförsamlingbeslutandeförbund medI
revisorer ochantaletbestämmaförbundsordningenilemmarna

beslutandedärefter denmandattid. Detderas ärersättare samt
inte hauppdelning kanväljer revisorer. Dennaförsamlingen mansom

så fall skulledirektionen ieftersomdirektionförbund med utsei ett
skallverksamhet. I ställetdirektionensskulle granskarevisorer som

revisorerpå vilketframgåförbundsordningen sättfalldet i dessa av
skall det.medlemmarnaoch göraskalloch ersättare utses somvem av

revisions-utfärdalåta direktionenmöjligtskäl det inteAv ärsamma
för medlemmarnauppgiftgjorts tilldärförharDettareglemente. en
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och sådana föreskrifter skall i i förbundsordningen. Vi föreslårtas
därför 9 kap. 18 § kommunallagen inte skall gälla föratt förbund med
direktion. I 3 kap. 27§ 9 i ställetsägs frågorna skall lösas iatt
förbundsordningen.

En direktion kan inte heller inhämta förklaringar anmärkningaröver
i revisionsberättelsen eller besluta ansvarsfrihet för sig själv. Viom
förselår därför inte heller 9 kap. 16 § kommunallagenatt skall
tillämpas på förbund med direktion. I särskild bestämmelseen om
förbund med direktion, 9 kap. 20 § första stycket kommunallagen sägs

revisorerna skall revisionsberättelseatt till varje förbundsmed-avge en
lems fullmäktige. Dessa skall sedan inhämta förklaringar och besluta

ansvarfrihet 9 kap. 20 § andra stycket.om
Ett område direktionen inte kan beslutaannat frågorärsom om om

ekonomiska förmåner till ledamöterna och i direktionen.ersättarna De
enligt bestämmelsernaär jäv förhindrade det. Det skallgöraattom

därför förbundsordningen framgå vad skall gälla, 3 kap 27 §av som
24 kommunallagen i vårt förslag.

Medlemmarna möjlighet bestämma direktionensattges om
verksamhet och arbetsformer, 3 kap. 27 § 25 kommunallagen i vårt
förslag.

Allmänheten skall ha till insyn i förbundsrätt ekonomiettsamma
organisationsform. Budgetsarnrnanträdet i förbundoavsett medett

direktion skall därför offentligt. Sammanträdet på vilket budgetenvara
skall behandlas skall kungöras. Det obligatorisktär i förbundsord-att
ningen meddela föreskrifter kommunalförbunds kungörelserettom var
och andra tillkännagivanden skall anslås, 8 kap. 25 § kommunallagen
i vårt förslag.
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8 Gemensam övergripandenämnd,
frågor

landsting bör få möjlighetKommuner och samverka med andraatt
kommuner och landsting tillsätta nämnd iattgenom en gemensam

kommunerna eller landstingen. detta kapitel behand-Ietten av av
vi övergripande frågor rörande vårt förslag. kommunlar Den eller

det landsting har den nämnden i sin organisa-som gemensamma
eller värdlandsting.tion kallar vi värdkommun

Till grund för samverkan i nämnd måste deten gemensam
finnas interkommunal överenskommelse samverkan. I ettomen

skall lösa frågorsådant dokument de uppkommer påparterna som
kommunallagen regleras övergripandegrund samarbetet. I vissaav

frågor såsom insyn och styrning, möjlighet för andra kommuner
eller landsting värdkommunen eller värdlandstingetän att utse

frågorledamöter och utseende revisorer ochersättare, av om
laglighetsprövning I övrigt tillämpas kommunallagensm.m.
bestämmelser de i dag.utsom ser

nämnden uppgifter i utsträck-Parterna skall kunna ge samma
ning de kan till inomkommunala nämnder. Uppgifterna skallsom

för samverkande kommunerna eller lands-devara gemensamma
tingen.

skall alltjämt huvudmänolika samverkandeDe parterna vara
ansvariga för den verksamhet lämnasoch därmed överytterst som

till nämnd.gemensamen

så kallade lokaliseringsprincipen i 2 kap. § kommunallagenDen 1
får i verksam-medför kommuner och landsting inte sigatt engagera

Lokaliseringsprincipen dockheter utanför sitt geografiska område. är
och viss gränsöverskridande verksamhet före-inte helt undantagutan
och landstings möjligheter samarbeta ochkommer. Kommuners att

falltillvarata på effektivt hindras i vissa densättett genomresurser
tillsättabegränsning följer lokaliseringsprincipen. Genom attsom av

vi föreslår kommuner ochnämnd på det sättgemensam gesen
får möjlighetlandsting möjlighet samarbeta Deöver gränserna. attatt

förvaltningen områden.samordna beslutsfattandet och i sina
Utgångspunkten för samverkan i nämnder bör attgemensamma vara

så frihetkommuner och landsting skall möjlighet underatt storges
möjligt enkla och ändamålsenliga lösningar,välja utan att mansom

efter på ställs offentligrättslig synvinkelde krav samt attger som ur
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medborgarna i de samverkande kommunerna och landstingen inte skall
hamna i läge samarbetet. befintligaDe reglernasämreett genom om
nämnder i kommunallagen bör tillämpas så långt det möjligt ochär
endast de särskilda lösningar krävs skall föranleda lagändringar.som

Frågan nämnder har behandlats i tidigare ut-om gemensamma
redningar Ds C 1983:15 och Ds C 1985:4. Behandlingen ledde inte
till något förslag eftersom ansåg det inte fanns något praktisktattman
behov nämnder finskenligt modell. Man menadeav gemensamma
vidare kommunalförbund med direktion innebär konstruktionatt ett en

i mycket liknar interkommunal nämnd med den skillnaden attsom en
förbundet juridiskär en egen person.

8.1 inarbetning ikommunallagenFörsökslag eller

saknas, till skillnad från vad gäller kommunalförbund,Det erfaren-
heter bygga lagförslag på. Endast försök har inletts enligtatt ett ett

befintliga försökslagstiftningen.den Detta försök har dock inte varit
gångi några månader och kan knappast dra någraänmer man gene-

rella utifrånslutsatser det samarbetet. Till bilden kommer denatt
försökslag gäller kom till för tillgodose skånska lands-deattsom
tingens behov. Försöksprojekt led i slåutgör strävanett att samman

länen Skåne. befintliga försökslagstiftningenlandstingen och i Den kan
byggas till omfatta fler verksamheter. Alternativet tillut att en

försökslagstiftning inutvidgad bestämmelserär att ta om gemensamma
kommunallagen. lösning med tidsbegränsad för-nämnder i En en

sökslagstiftning bör på sikt leda till reglerna, verksamhetenatt om
kommunallagen. sannolikt enklarefaller väl, arbetas in i Det ärut att

inledningsvis lägga bestämmelserna nämnder iom gemensamma en
Åutvidgad försökslag. andra sidan det överskådligare inär att ta

förbestämmelserna i kommunallagen så samtliga möjligheteratt
framgår lösningkommuner och landsting samarbeta lag. Enatt av en

arbetas in i kommunallagen och inte har karaktärensom av ensom
försökslag kan få till följd fler kommuner och landsting äräven att
intresserade inleda samarbete, eftersom sådant samarbeteatt ett ettav
inte begränsas i tiden. utvidgad försökslagstiftning begränsarEn
kommunernas och landstingens handlingsmöjligheter och tillgodoser
därför behovet möjliga frihet i mindre utsträckningstörsta än enav
inarbetning i kommunallagen. Sammanfattningsvis vi attanser
övervägande skäl talar för reglerna nämndävenatt om gemensam
redan i detta skede arbetas in i kommunallagen. Vårt förslag bygger
på detta ställningstagande Möjligheten samarbetaatt genom en

nämnd införs paragraf, 3 i 3 kap.gemensam genom en ny a
kommunallagen.
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8.2 Alla eller vissaendast verksamheter

En viktig fråga lagstiftningen skall omfattaär samtliga verksam-om
heter kan komma i fråga för samarbete eller skall in-som om man

verksamheter och peka vissa lämpade. Underventera ut som mer
remissbehandlingen den gällande försökslagstiftningen fram-av nu
fördes antal önskemål försöksverksamheten borde omfattaett attom

hälso- och sjukvården. Syftet med vårtän arbete finna enklaär attmer
och ändamålsenliga samarbetsformer. Det kan då tyckas naturligt att
rikta in vårt förslag lösning kan tillämpas i alla verksam-en som
heter. En lösning där samverkan i nämnd möjlig påären gemensam
alla områden troligen enklare och överskådligare.är Ett samarbete
måste bygga på värderingar och överenskommelser i ettgemensamma

antal frågor. Samarbete inom områden inte lämpar sig förstort som
det torde bli så svårt något samarbete inteatt attpass enas om,
kommer till stånd. kan iDet skede, efter det sådanaett attsenare
erfarenheter gjorts, bli aktuellt föreslå åtgärder underlättaratt som
samarbete inom områden i dag inte lämpar sig för det. förslagEttsom

samarbete på alla områden kan tvinga fram sådana lösningar,om
medan lösning där redan begränsar samarbetsområdena inteen man nu

det. Vi har valt inte peka vissagör verksamheter. Vårt förslagatt ut
innebär samarbete i nämnd möjligt på allaäratt en gemensam
områden.

8.3 Den nämndens organisatoriskagemensamma
tillhörighet

Enligt den finska modellen det möjligt med stöd avtal låtaår att ettav
kommun sköta uppgift eller flera andra kommuner.en en en

Kommunerna kan i sådana fall komma vissaöverens attom av
ledamöterna i det i den kommun sköter uppgiften skallorgan som

de andra kommunerna. Den svenska försökslagstiftningenutses av
bygger på den nämnden bildas.att ett nytt organ, gemensamma
Frågan nämnden hör hemma behandlas inte uttryckligenom var mer

det reglementet skall framgåän nämnden skall ha sittatt säte.av var
Utgångspunkten för förslaget nämnder bör attom gemensamma vara
den organisatoriska tillhörigheten skall klar. Denvara gemensamma
nämnden bör därför ingå i de samverkande kommunernas elleren av

landstingens organisation. sådanEn kommun eller sådantett ettav
landsting benämns värdkommun respektive värdlandsting. Dessa
förhållanden kommer till uttryck i 3 kap. 3 § kommunallagen i vårtc
förslag. Kommunallagens regler tillämpas fullt vissa komplet-ut,
teringar dock nödvändiga, i förhållandetär mellan nämnden och
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värdkommunen eller vårdlandstinget. övriga samverkandeDe
landstingens relationer tillkommunernas och den gemensamma

i kommunallagen. påminnernämnden behöver regleras Lösningen mer
finska modellen den svenska försökslagstiftningen.den Denänom om

nämnden behöver inte befintlig nämnd i någongemensamma vara en
samverkande kommunerna eller något landstingen. Man kande avav

tillskapa nämnd och utifrån de lokala förhållandena bestämmaen
vilken de samverkande kommunerna eller vilket landstingen somav

värdkommun eller värdlandsting. Att på dettaskall sättpartenvara
engagerad övriga leder till blir enklare ochblir än att systemetmer

sannolikt klarare.ansvarsfördelningen
nämnd kan ske för olika verksamheter.Samarbete i en gemensam
från går i grannkommunenskan tänka sig elever kommunMan att en

till nämndgymnasieskola. Skolnämnden kan göras om en gemensam
får inflytande möjlighet påverkaså gramikommunen ochatt att genom

nämnden. form för samverkan kanledamöter i Enatt utse varaannan
sjukvårdsdistrikt, så varit fallet i Skåne, ochslå attatt samman som

distriktet under nämnd ilägga det sammanslagna etten gemensam
nämnd blirMöjligheterna utnyttjalandsting. storaatt en gemensam

utifrånkan tillåtas variera behoven.och tillämpningen att

Överenskommelse samverkan och8.4 om
reglemente

antal frågormåste komma iParterna röröverens ett stort som
regleras måstedär mellanhavandensamarbetet. Ett dokument parternas

samverkan.lämpligen avtaldokument kanDettaupprättas. ett omvara
beroende på vilket ochsådant avtal blir heltInnehållet i sättett omav

bestämmelser skallEftersom kommunallagenssamverkar.vad man
behöversärskilda reglerkompletteras med antaltillämpas och ett man

samverkan skallöverenskommelsendetalj reglera vadinte i om
föreskrivatillräckligt i lagenenligt vår meninginnehålla. Det är attatt

nämndens behörighet ochregleraröverenskommelse närmaresomen
skall finnas.befogenhet

skall det finnas reglementesådan överenskommelseUtöver etten
föreskrifterskall innehållaför nämnd. Reglementet närmare omen

blir nödvändigtoch arbetsformer. Detnämndens verksamhet att
måste utfärdasfrågor i reglementet. Reglementetreglera ytterligare av

landsting. Alla delarkommuner ochsamtliga samverkande av
kommuner ellerinte utfärdas samtligakan dockreglementet av

från fall till fall vadsamverkan. fårdeltar i Man avgöralandsting som
exempel i reglemen-Om tillfullmäktige kan beslutade olika om. man

nämnden kan övrigatilluppgifter från kommundelegerartet en
nämndens arbetei den delen. Förutfärda reglementetkommuner inte
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finns reglemente ochdet dock angeläget det endastär ettatt att
så långt det möjligt, utfärdat det.samtliga samverkande ärparter,

utfärdande reglementet föranleder tillägg till 6 kap.Frågan ettom av
kommunallagen.32 §

uppgifterNämndens8.5

nämnd kunna tilldelas uppgifter i omfattningbörEn sammagemensam
nämnd. Uppgifterna skallinomkommunal gemensammavarasom en

landstingen.för de samverkande kommunerna och
torde bli kommuner samverkar medVanligast förekommande att

landsting med andra landsting. Man kan dockkommuner ochandra
samverkar med landsting inom till exempelsig kommunertänka att

lämnasjukvården. vissa fall kan landstingenhälso- och I över
fått sådanalandstinget. En kommunuppgifter till kommuner inom som

något överlämnandesamarbeta med grannlandstinget däruppgifter kan
inte skett.

innebär det för visslagar finns bestämmelserI vissa ett ensom
kommun.finnas eller flera nämnder i varjeverksamhet skall en

räddningstjänstlagenfinns till exempel i 10 §Sådana bestämmelser
1987:lO. andrakap. § plan- och bygglagen I1986:1102 och i 1 7

vilka nämnderkommunfullmäktige bestämma vilken ellerfall skall
uppgift. exempel § socialtjänstlagenfullgöra viss Se till 4skall ensom

bestämmelser torde innebära1980:620. Den atttypensenare av
socialtjänstenkan lämna uppgifter inomi kommunfullmäktige överen

vi hittillsnämnd något ytterligare lagstödtill änutan attgemensamen
det sig i de fall där detinförs. Annorlunda förhållerredogjort för

nämnder i kommunfinnas eller flerasärskild lag skallenligt enenen
uppgift. Vi det skalllandsting visseller för attett varaanseren

bestämmelsenfall. inledandei dessa Denmöjligt samarbeta ävenatt
framgår detutformas så det klartnämnder ärattattgemensammaom

uppgifterna enligt sådananämnd fullgöralåtamöjligt att gemensamen
vårtkommunallagen ia§ andra stycketsärskilda lagar, 3 kap. 3

såolika särskilda lagarnaändra deförslag. En möjlighet är attannan
nämnd intemöjligheten samarbetaattatt gemensamgenom en

i sambandlagändringar börVi dock sådanainskränks. görasattanser
olika särskilda lagarna.med deöversyn av

i beslutmåste dokumenterasoch befogenhetNämndens behörighet
ochsamverkande kommunernafullmäktige. Defrån respektive

samverkan haöverenskommelsenmåste ilandstingen även om
uppgifter.nämndensklargjort
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8.6 Relationen till huvudmännen

Den nämnden myndighet liksom övrigaärgemensamma en egen
nämnder. Inrättandet nämnd innebär inte attav en gemensam en ny
juridisk skapas. Detta väsentlig skillnad i förhållande tillärperson en
vad gäller för komunalförbund. Den nämnden blirsom gemensamma
i stället företrädare för de samverkande huvudmännen.att se som en
En nämnd kan till exempel inte ingå avtal eller anställagemensam
personal i Avtal träffas huvudmännen och personaleneget namn.
mäste formellt anställd någon huvudmännen. Envara av av gemensam
nämnds behörighet och befogenhet måste framgå överenskom-av
melsen mellan de samverkande kommunerna och landstingen och även
regleras mellan de olika huvudmännen och nämnden. Nämnden

de olika huvudmännen för den verksamhet och degentemotansvarar
uppgifter olikade huvudmännen lagt på den. Revision ochsom
ansvarsutkrävande blir frågor för de olika huvudmännen beträffande
de uppgifter de lämnat till närrmden.översom

Relationen till8.7 utomstående

företräderEn nämnd huvudmännen och ingår överens-gemensam
förkommelser deras räkning. Det alltså de samverkande kom-är

och landstingen avtalsparter ärgentemot externamunerna som
ansvariga för avtal följs någonOm utomstående vill riktaatt m.m.
krav på grund överenskommelse ingåtts mellan honom ochav en som
de samverkande kommunerna eller landstingen det dessa, och inteär
den nämnden, är motparter.gemensamma som

Nämnden skall enligt 6 kap. § kommunallagen till verksam-7 attse
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer fullmäktige harsom
bestämt de föreskrifter gäller för verksamheten. Ensamt som

samverkandekommunmedlem i någon de kommunerna ellerav
missnöjd hurlandstinget med den nämndenärsom gemensamma

kan vända sig till nämnden eller till den huvudman han ärsomagerar
medlem Huvudmännen sina invånare ansvariga förär gentemot
nämndens verksamhet. Det kan utkrävas i val tillyttersta ansvaret
fullmäktige och det därför naturligt missnöjd medborgareär att en
skall kunna vända sig till "sin kommun med klagomål och anspråk.
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9 Gemensam särskildanämnd, frågor

kapitel behandlas sådana särskilda frågor uppkommerI detta som
vid samarbete i nämnd. Inledningsvis behandlasen gemensam
frågor de förtroendevalda. Vidare vi frågantarom upp om
revision och förtroendevaldaDe sinagentemotansvar. ansvarar

och landsting för delkommuner den nämndens verksamhetav som
från respektivenämnden fått överlämnat kommun eller landsting.

landsting ledamöterDet de kommuner och ochär utsettsom
beslutar ansvarsfrihet för dem och harersättare som om som

möjlighet väcka skadeståndstalan dem.att mot
eller värdlandstinget har denVärdkommunen gemensamma

nämnden i sin organisation och skall i princip behandla den som
övriga nämnder. För övriga samverkande kommuner och landsting

särskilda lösningar för dem möjlighet till insyn ochbehövs att ge
styrning.

möjlighet till insyn densamma beträffandeAllmänhetens är som
nämnder. Medborgarna i de olika samverkande kom-övriga

och landstingen möjlighet begära laglighetenatt attgesmunerna
beslut länsrätten.nämnds prövasgemensam avav en

värdkommunen eller värdlandstinget efter samrådDet är som,
samverkande skall budget förmed övriga upprättaparter, en

Övriga och landstingnämnd. samverkande kommunergemensam
i respektive budgetår till denmåste sina sätta pengar gemen-av

måste i överenskommelsennämnden. Parterna om sam-samma
frågor den ekonomiska för-verkan i mängd rörandeenas en

valtningen.
lika omfattande iMedbestämmandeformerna skall vara en

skall möjligtnämnd i övriga nämnder. Detgemensam varasom
från till anställda i dedelegera beslutanderätt nämndenatt sam-

anställdalandstingen, inte bara till iverkande kommunerna och
värdlandstinget.Värdkommunen eller

Förtroendevaldal

fullmäktige,och i kommunala nämnderLedamöter ersättare utses av
och lands-6 kap 9 § kommunallagen. samverkande kommunernaDe

många ledamöter ochtingen måste komma hur ersättareöverens om
måste iskall frågan löses dokumenterasHur överens-utses.som
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kommelsen samverkan eller på Det därefter de olikasätt. ärannatom
fullmäktige skall förrätta valen ledamöter och ersättare.som av
Kommunallagen behöver kompletteras så fullmäktige i de kommu-att

och landsting inte värdkommun eller värdlandstingär kanner som
ledamöter och i denersättare nämnden. Fråganutse gemensamma

regleras kap.i 3 3 § andra meningen kommunallagen i vårt förslag.c
Varje form interkommunal samverkan kan upphov tillav ge

problem det gäller representativiteten. Det gäller bådenär i för-
hållandet mellan de samverkande och det gäller partipro-närparterna
portionaliteten för minoritetspartiernas del. I och för sig kan detta
lösas antal ledamöter och i denersättareatt utser ett stortgenom man

nämnden. Samtidigt kan praktiska skäl inte göragemensamma man av
förnämnden allt Vi utgår från frågan representativitetenstor. att om

föremålblir för ingående diskussioner i samband med förhandlingarna
bilda nämnd. förslagDe vi lägger i frågaattom en gemensam som

möjligheterna interpellera nämnds ordförande ochattom en gemensam
den upplysningsskyldighet finns inför de deltagande kommunernassom
fullmäktige, kan också utnyttjas för minoriteterna insyn ochatt ge
inflytande. Vidare det givetvis möjligt dessutom informelltär att mer
överlägga med för minoritetspartierna förerepresentanter samman-
träden med den nämnden. Man kan tänka sigävengemensamma
möjligheten låta partier inte finns representerade i nämndenatt som
delta vid behandlingen vissa frågor eller generell närvaro-av en mer
rätt.

Frågan skall ledamöter har samband medutseom vem som vem
Valbar. Enligt kap. § kommunallagen4 5 de harär ärsom som

i val till fullmäktige valbara till fullmäktige, nämnder och tillrösträtt
revisorer. Detta innebär fullmäktige i samverkande kommunatt en
måste välja någon har kommunen. försökslagstift-i Irösträttsom
ningen sjukvårdssamverkan har valt lösning ochom man en annan
tillåtit samverkande landsting får ledamöter och ersättareettatt utse
bland dem valbara i något de samverkande landstingen.ärsom av
Regeringen menade valbarheten inte borde begränsas till deatt som

bosatta i området för den nämnden utökas tillutanvar gemensamma
de bosatta inom de samverkande landstingen 1995/96:59är prop.som

17. Vi kan dock inte finna något hållbart skäl till låtaatts. en sam-
verkande kommun eller samverkande landsting ledamöterett utse
bland andra de valbara i den kommunen ellerän ärsom egna
landstinget.

Val ledamöter och i nämnd skall kunnaersättareav en gemensam
proportionella. följerDetta 5 kap. 46§ kommunallagen.vara av

Någon lagändring inte nödvändig.är
förtroendevaldaDe bör ha till ersättning den kommun ellerrätt av

det landsting dem. Kommunallagen behöver kompletterasutsettsom
på denna punkt, kap. tredje förslag.4 12 § stycket i vårt
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värdlands-ellervärdkommunenpåliggakommerfrågorVissa att
utseendefråganexempeltillHit hörbeslutatinget avatt om

Värdkommu-nämnd.iordförandeviceordförande och gemensamen
väljakommunallagen,§enligt 6 kap. 15får,vårdlandstingetellernen

tillbegränsadalltså inteochledamöternämndens är att utsebland
samverkan kanöverenskommelsenledamöter. Isinanågon omegnaav

avtalEttordförandenoch viceordförandevalfrågan tas upp.avom
roterandeskall komma,ordförandenvarifrånreglerar omsom

deteftersombindande rördock inteliknandeochordförandeskap är
framtidahuri avtal bestämmakan intevalfrågor. Man ettsig om

Överenskom-nämnd.ordförande iskallfullmäktige utse gemensamen
värdkommu-rekommendationer tillfrågor fårsådanaimelser ses som

frångårOm värdkommunenfullmäktige.värdlandstingetseller ennens
förförutsättningarnamöjligtdetöverenskommelse årsådan att

handen.förlängresamarbetet inte år

revisionochAnsvar9.2

devadhuvudmännenolikadenämndEn mot avsersvarargemensam
därförmåstehuvudman. Detrespektivefåttnämndenuppgifter av
såvittansvarsfrihetbeslutahuvudmännenolikapå deligga att om

samverkandei de olikaFullmäktigedede ledamöter utsett.somavser
hur derasställning tillalltsåskalllandstingenoch takommunerna

ansvarsfrihet.beslutauppdrag ochsinahar sköttförtroendevalda om
införsinnebörddennakomplettering ettföreslårVi genomatt aven

Även revisionenkommunallagen. är16 §i 9 kap.stycketredje en
skallkommunernasamverkandeDehuvudmän.samtligafråga för

huvudmantillräckligtverksamhet. Det ärnämndens attrevidera en
beslutakunnaförverksamhetendelsinreviderar att ansvars-omav

uttryckasdettakommunallagen kanIledamöter.för sinafrihet genom
samverkandedevardera2 §i 9 kap.tredje stycke att avnyttett om

ochrevisorer ersättare.skalllandstingenoch trekommunerna utse tre
måste lösas igenomförasskallpraktisktrevisionhurFrågan om

ellervärdkommunensåtillkan gåöverenskommelsen. Det att
genomförs irevisionen näraochhuvudansvaretfårvärdlandstinget att

revisorer.landstingsellerövriga kommunersmedsamarbete
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9.3 De samverkande kommunerna och landstingens
styrning och insyn

9.3.1 Värdkommunen eller värdlandstinget

Värdkommunen eller värdlandstinget har den nämndengemensamma
i sin organisation och skall behandla den övriga nämnder.som
Kommunallagens regler skall tillämpas i förhållandet mellan värd-
kommunen eller värdlandstinget och den nämnden.gemensamma

Övriga9.3.2 samverkande kommuner och landsting

Överenskommelsen mellan samverkande kommuner och landsting
grunden förutgör nämnds verksamhet. I överenskom-en gemensam

melsen måste antalet ledamöterparterna i nämnden Närenas om osv.
nämnden tillsätts ingår den del i värdkommunens ellersom en
värdlandstingets organisation. De övriga samverkande kommunerna
har via sina ledamöter insyn och kontrollmöjligheter. Utöver den
avtalade insynen och styrningen bör ledamöterna i de samverkande
kommunernas eller landstingens fullmäktige möjlighet in-attges
terpellera och ställa frågor avseende den nämndensgemensamma
handläggning. Vidare skall ordföranden, vice ordföranden och
anställda skyldiga på begäran från samverkande kommunattvara en
eller landsting lämna upplysningar vid fullmäktigesarnmanträden.
Dessa möjligheter kan bland användas de partierannat inteav som
finns representerade i nämnden. Kommunallagen behöver kompletteras
pä dessa punkter, kap.5 22 § andra stycket och 52 § tredje stycket i
vårt förslag.

9.4 Allmänhetens insyn

En nämnd är myndighet inom värdkommunensgemensam en egen
organisation. Den nämnden kommer i offentlighetshän-gemensamma
seende behandlas övriga kommunalaatt nämnder och det finnssom
inget behov särskild reglering för tillförsäkra allmänhetenav att

till insynrätt då verksamheten bedrivs inom kommunsamma som en
eller landsting.ett
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Överklagande tvistelösningbeslut9.5 samtav

Laglighetsprövning9. 5 1
.

kommunala beslutlaglighetenfåharkommunmedlem rättVarje att av
fåkan tänkasnämndiBeslutprövade i länsrätten. gemensamen

landstingochkommuneri andramedlemmarförkonsekvenser även
naturligtdärförvärdlandstinget. Det ärellervärdkommunen attän

landsting harochkommunersamverkandesamtligaimedlemmarna
prövade.beslutnämndensdenfå laglighetenrätt att gemensammaav

§ tredjekommunallagen, 1i 10 kap.tilläggkräversådanEn rätt ett
sjukvârdssamverkanFörsökslagstiftningenförslag.vårtstycket i om

få laglighetenlandstingensamverkandede rättimedlemmarna attger
domstol. Enprövade ilandstingensamverkandei dealla beslutav

nämndendeninte berörbeslutinnebärsådan rätt att gemensammasom
i båda demedborgarnaöverklagaskanverksamheteller dess sam-av

beslutöverklagagående ärså långtEn rättlandstingen.verkande att
beslutsigtänkamotiverad. kanMan ävenintevår mening attenligt är

nämndensdenpåverkarlandstingelleri kommun ett gemensammaen
denlandstingeller änandra kommunerimedborgarnaoch därmed

dock svårtbeslutet. Detfattatlandsting ärdet attellerkommun som
andraföljder förfåbeslut kanmellan vilkanågon skarpdra gräns som

Oklarhetenmedborgare.landstingsellerkommuns annat omän en
sådanaochfå överklagasbörbeslutmellangränsdragning somsom

föreslåbereddavi intemedföröverklagas är annatfå attinte bör att
överklagasfårskallnämndens beslutdenän avatt gemensamma
landsting. Detochsamverkande kommunersamtligaimedlemmarna

ochkommunernasamverkandedeanledninghellerfinns inte att ge
laglighetenvad gällertalerättsjälvständiglandstingen gemensamenav

kommunal-beträffandesigförhåller detAnnorlundanämnds beslut. ett
samverkandeinnebäraskulletalerättsådanförbunds beslut. En att en

talanväckaskulle kunnaigenomsin viljainte fått motkommun som
idå bliskullesamverkande kommunerna motparterbeslutet. De en

beslutnämnd beslut,lagligheten ett somgemensamenavomprocess
iförtroendevaldasinaföransvarigai ochdelaktigade varit genom

nämnden.
överklagaskall fåtillställningfråga ärNästa enatt ta vem som

får baraklagandenbeslut gårdomstolensdomstols beslut. Om emot
kommunallagen.stycket§ förstalO kap. 14beslutet,överklagahan

verkställasdet fårförbjuderellerbeslutetupphäverdomstolenOm att
landstingenellerkommunenöverklagasbeslutdomstolensfår även av

motsvarandelandstinget. Ettelleri kommunenmedlemmarnasamt av
tillnämnd lederfattats attpå beslutsynsätt gemensamenavsom

upphävtsbeslutnämndsinnebärdomstolsbeslut att gemensamensom
samverkandesamtligaöverklagasfårverkställasinte fåreller av
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kommuner och landsting deras medlemmar. De olikasamt av samver-
kande kommunerna måste alltså inte överklaga domstolensgemensamt
beslut kan det förgöra sig. Kompletteringenutan införsvar ettgenom
tillägg till 10 kap. 14 § andra stycket kommunallagen.

För medlemmarna i deatt samverkande kommunerna och lands-
tingen skall få möjlighet överklaga laglighetenatt av en gemensam
nämnds beslut, och för kunna informera sigatt nämndensom
verksamhet, måste tillkännagivande protokollet frånatt ettav samman-
träde har justerats anslås på anslagstavlorna i samtliga samverkande
kommuner och landsting, 6 kap. 30 § i tredje stycket kommunallagen
i vårt förslag.

Tidsfristen för överklaga laglighetenatt nämndsav en gemensam
beslut bör räknas från den tidpunkt då tillkännagivandet attav
nämndens protokoll har justerats blivit på anslagstavlorna iuppsatt
samtliga samverkande kommuner och landsting, 10 kap. 6 § första
stycket andra meningen kommunallagen i vårt förslag. Detta innebär

samtliga samverkande kommuneratt och landsting måste anslå denatt
nämndens protokoll har justerats. Anslaget behövergemensamma dock

inte, till skillnad från vad gäller enligt försökslagstiftningensom om
samverkan på hälso- och sjukvårdsområdet, anslås samtidigt. Kommu-

och landstingen skall i stället anslagetsätta inom dennerna tidupp
föreskrivs i kommunallagen, andra dagen efter detsom senast att pro-

tokollet justerats, kap.5 62 § och 6 kap. 30 § kommunallagen. Om
det uppkommer frågor huruvida överklagande kommit in iett rättom
tid måste länsrätten reda på de olika tidpunkterna förta uppsättandet

tillkännagivandet. Anslaget skall ha varit på samtligaav uppsatt
anslagstavlor under hela klagotiden för den skall löpaatt ut.

För överklagande skall krävsatt ett detprövas kommit in tillatt
länsrätten före klagotidens utgång. Om det kommit in till kommunen
eller landstinget före den tiden löpt skall det ändå 10 kap.ut prövas,
7 § kommunallagen. För medborgarna inte skall hamna iatt sämreett
läge vad beslut nämnd bör överklagandenavser av en gemensam som
kommer in till någon de samverkande kommunerna eller någotav av
de samverkande landstingen inom klagotiden godtas.

En fråga måste lösas är skall vidannan som partvem som vara
laglighetsprövning nämnds beslut. Beträffande övrigaav en gemensam
nämnders beslut gäller kommunen eller landstinget skallatt anses som

10 kap. 11 § kommunallagen.part, Det bör värdkommunen ellervara
värdlandstinget uppträder Andra lösningar tänkbarapart. ärsom som

skulle leda till problem vid tillämpningen. Medborgarnasmen rätt att
få lagligheten prövad påverkas inte det endast värdkommunenärattav
eller värdlandstinget iär Partsställningenmotpart tordesom processen.
inte heller påverka nämndens skyldighet utifrån dom-att ettagera
stolsavgörande. Frågan löses lägga till andra mening iattgenom en
10 kap. 11 § kommunallagen.
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Överklagande9.5.2 förvaltningsbeslutav

Talan beslut nämnd får, det finnsmot ett lagstödav en gemensam om
för det, föras den beslutet går Vem skallemot.av som som anses som

i sådan får från fallavgöras till fall.motpart Det normalaen process
blitorde klagandes hemkommun eller landsting bliratt att anse som

eftersom det den kommunenär eller detmotpart landstinget kansom
åtagandenha klaganden.gentemot

9.5.3 Tvistelösning mellan de samverkande kommunerna
och landstingen

Samverkan bygger på formernaär föröverens ochatt parterna om
inriktningen samarbetet. Om inte kan komma överensparternaav
innan samarbetet påbörjas torde det inte meningsfullt fortsätta.attvara
Man får konstatera förutsättningar för samverkan inte föreligger.att
Även efter det samarbetet inletts kan det uppkommaatt problem som
måste lösas. Det viktigtär innan går in iatt parterna, ettman
samarbete, har hur konflikter skall hanteras. Samtliga situatio-rett ut

kan uppkomma kan knappast förutsägas varför någon formner som
överenskommelse hur tvister skall lösas bör finnas. Omav om

inte kan komma faller förutsättningarnaparterna överens för samar-
betet och avveckling måste inledas. Det därför naturligtären att man
innan samarbetet inleds klart huräven ochgör under vilka förut-
sättningar samarbetet kan avvecklas. Hur denna frågor hanterastyp av
bör framgå överenskommelsen samverkan. Det finns, såvitt viav om
kan bedöma, ingen anledning lagreglera möjligheterna dra sigatt att

samarbete eller anvisa former för tvistelösning.ettur

9.6 Ekonomisk förvaltning

9.6.1 Budget

Kommuner och landsting skall budget förupprätta varje år.en
Budgeten för nämnd bör enligt vår bedömningen gemensam vara en
fråga för värdkommunen eller värdlandstinget måste samråda medsom
övriga samverkande kommuner och landsting innan budgeten

8 kap. 4 §upprättas, andra stycket i vårt förslag. De kommuner och
landsting inte värdkommun ellerär värdlandsting måste i sinasom
budgetar in för den nämnden. Formelltta posten gemensamma
kommer alltså nämndens budget värdkommunenupprättas elleratt av
värdlandstinget frågan finansieringen så centralär detattmen om
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skall gåHur budgetprocessenkrävs närmareär överens.att parterna
överenskommelsen samverkan.bör framgåtill omav

Resultatredovisning9.6.2

styrelsen beslutarkommunallagen detEnligt 8 kap. 15 § närär som
medelsförvaltning under detskall redovisa sinövriga nämnder

värdlandstingetellerbudgetåret. Styrelsen i värdkommunenföregående
Även med de övrigahär börfråga.beslutar i denna överensvaraman

Överenskommelsenlandstingen.kommunerna ochsamverkande om
frågan.bör behandlasamverkan

Tillskjutande medel9.6. 3 av

ochsamverkande kommunernauppgift för deviktigmycketEn
och övrigamycket medelhurlandstingen komma överensär att om
skeför. kanhuvudmännen skall Dettade olika genomsvararesurser

för desamverkanöverenskommelseni procentsatseratt angeromman
budgetenfördelning beaktasoch dennahuvudmännen närolika att

med budgetarbeteti sambandmöjlighetfastställs. En är att manannan
viktigtkonflikter detundvikafördelningen. För är ävenbestämmer att

överskott skallunderskott ellerhur eventuellaklargöratt parterna
fördelas mellan dem.

Medelsförvaltning9.6.4

medel. kannämndens DetdenförvaltarVärdkommunen gemensamma
landstingenochde övriga kommunerna rättändamålsenligt att gesvara

till löpande insyn.

Äganderätt till egendom9.6.5

juridisksjälvständignämnd inteEftersom är personengemensamen
Varje tillgångtillgångar ianskaffainte ellerkan den äga eget namn.
huvudmännenhuvudman ellernågonmåste formellt ägas avav

samverkan iinledersamband medI attgemensamt. enenman
äganderätten till detställning tillmåstenämnd ta ommangemensam

ägande-dem ellertill skall hosskjuterhuvudmännen stanna omsom
inleds påsamarbetetnågot Omskall förändrasförhållandena sätt.

huvudmännenändamålsenligt ochförsök detär attmest var en avnog
huvudmansig någonkan tänkaegendom. Manbehåller sin även att



Gemensam nämnd, särskilda frågorSOU 1996:137 115

bidrar med till exempel fastigheter och någon med tillannan pengar
driften. Ett otal möjligheter torde stå föröppna Enparterna. gemen-

nämnd kan behöva anskaffa material för fullgöra sina uppgif-attsam
Nämnden får då anskaffa material till huvudmännen och fråganter.

äganderätten till sådant material måste behandlas innan samarbetetom
Möjligen kan lösa frågor inköp löpandestartar. slag iman om av en

generell överenskommelse medan frågor investeringar måstestörreom
bli föremål för särskilda förhandlingar mellan parterna.

9.6.6 Försäkring

Även frågan skall teckna nödvändiga försäkringar ärom vem som
något måste ställning till innan samarbete inleds.parterna ta ettsom

9.7 Personal och medbestämmande

7 1 Anställningsförhållanden
.

Om några kommuner eller landsting bestämmer sig för inledaatt ett
samarbete i nämnd uppkommer frågor derören gemensam som
anställda. Den nämnden kan komma tilldelasattgemensamma
uppgifter tidigare hanterats inom de olika kommunerna ochsom
landstingen där anställd personal. Praktiska skäl talar förav en
samordning personalresurser. Detta kan ske så deattav- en av
samverkande anställer all personal arbetar i denparterna som
verksamhet den nänmden skall för. Rimligensom gemensamma svara
bör värdkommunen eller värdlandstinget i första hand komma i fråga

arbetsgivare. En möjlighet i överenskommelsenär attsom annan om
samverkan lösa frågor villkor för anställda och hur de organisato-om
riskt skall samarbeta de har olika arbetsgivare. Om detrots att en av
samverkande personalen måste frågoröverparterna tar om vem som
skall för pensioner lösas. Regler de anställdas rättig-svara osv. om
heter vid övergång verksamhet finns i 6 b § lagen 1982:80av om
anställningsskydd.

9.7.2 Partssammansatta organ

Beredning, förvaltning och verkställighet ärenden rörande för-av
hållandet mellan kommun eller landsting arbetsgivare ochetten som
dess anställda, får länmas tillöver Sådantett partssammansatt organ.
överlämnande får dock inte ske följer lag. Partssamman-annatom av
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får inte frågornämnds verksamhetinom avgörasatta somenorgan
eller kvalitet.mål, inriktning, omfattning Ettverksamhetensavser

myndig-heller ärendensådant får inte avgöra som avserorgan
enskilda. Inrättandethetsutövning partssammansattettmot organav

eller lands-medbestämmandeavtal mellan kommunenföregås ettav
träffas blirOm sådant avtaloch arbetsmarknadenstinget parter. ett

landstinget skyldig inrättaellerkommunen partssammansattatt ett
nämnden ochunderställtEtt ärpartssammansatt ansesorganorgan.

Reglernadå det fattar beslut.myndighet partssamansattaomsom en
vad gäller nämnd. Dettillämpasbör kunna även gemensamenorgan

sådanautesluta möjligheten inrättaanledningfinns ingen attatt organ
nämnd.samverkar ifall och landstingför det kommuner en gemensam

inrättavärdlandstinget beslutarellervärdkommunenDet är attsom om
skall kunnaEftersom sådantettpartssammansattett organorgan.

mellan anställda och arbetsgi-förhållandeti ärendenbesluta rörsom
framgårså detkommunallagen kompletterasbehöver att att ettvare

förhållandethandlägga ärendenkan rörpartssammansatt somorgan
anställda inomarbetsgivare ochsamtliga huvudmänmellan som

andra stycket i vårtverksamhetsområde, kap. §nämndens 7 1
lagförslag.

personalföreträdareför9.7.3 Närvarorätt

landsting får i vissellerför de anställda i kommunFöreträdare etten
nämndermed andravid sammanträden änutsträckning närvara

vid nämndsharPersonalföreträdarnastyrelsen. rätt närvaraatt en
ellermellan kommunenförhållandetbehandling ärenden rörsomav

fårNämndenoch dess anställda.arbetsgivare ävenlandstinget som
frågor. Om allbehandling andravidbesluta närvarorätt avom

densamverkande kandepersonal anställdär parternaav en av
nämndbestämmelserna tillämpasbefintliga utangemensamen

förhållandet mellangäller frågori fall vadkomplettering, vart om
eller dePersonalföreträdarna i denarbetsgivaren.anställda och

anställd personal inomlandsting inte harellerkommuner som
fårdock ha intresseverksamhetsområde kan närvaranämndens attav

oklarheterfrågor. undanröjabehandling andra Förvid att omav
så det framgårkommunallagen ändrasbehövernärvarorätten att att

landstingenochi de samverkande kommunernapersonalföreträdarna
sammanträden inämndensvid denhar rätt närvaraatt gemensamma

respektive kommunernämnder i sinautsträckning i övrigasomsamma
lagsförslaget.upprättadetredje stycket i detoch landsting, kap. 8 §7
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9.7.4 Självförvaltningsorgan

tillämpligaBestämmelserna självförvaltningsorgan är ävenom
beträffande den verksamhet läggs under nämnd. Be-som en gemensam

den nämnden får lämna uppdrag till sådantslutet ettatt gemensamma
fattas fullmäktige i värdkommunen eller värdlandstinget.organ av

Inrättande självförvaltningsorgan bör föregås samråd mellanett avav
samverkande kommunerna och landstingen. Inget hindra dockde att

värdlandstinget inrättar självförvaltningsorganvärdkommunen eller ett
de samverkande det.parterna enatsutan att om

Delegering beslutanderätt9.8 av

beslutanderätt inämnd bör kunna delegeraEn sammagemensam
Eftersom flera de samverkandeOmfattning övriga nämnder. avsom

anställda inom nämndenskommunerna och landstingen kan ha
kommunallagen kompletteras såverksamhetsområde behöver att

till anställda i andra kommuner värdkommunendelegering kan ske än
andra stycket i vårt förslag.eller värdlandstinget, 6 kap. 33 §

Arkivfrågor9.9

för vården sitt arkiv. Värd-nämndenDen gemensam ansvarar av
arkivmyndighet.kommunen är

ADB9.10

olikade flesta verksamhetsområden använder sigInom man av
i behovtillståndspliktiga register. En nämnd kan attvar avgemensam

samverkande ochregister finns hos de kommunernaöverta som
Registeransvarig sannolikt de nämnder tidigarelandstingen. är som

nämnd blirför verksamheten. Enansvarat gemensam en egen
registeransvarig för de register behövs i verksam-myndighet och som

Datainspektionen meddelar tillstånd för registerheten. Det krävs attatt
Datainspektio-kunna föras till den nämnden.skall över gemensamma

utfärdat föreskrifter tillämpningen datalagen vid ändradharnen om av
organisation inom kommuner och landsting. Frågor sekretessom

Inför planeratmellan myndigheter kan bli aktuella lösa. ettatt
måste kontakta Datainspek-samarbete i nämnd parternaen gemensam

samarbetet i dessa avseenden kantionen och reda de problemut som
resultera
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1 1 Sekretessfrågor

En nämnd i regel självständigär myndighet förhållandeiatt anse som
till kommunfullmäktige och andra nämnder. Sekretess gäller därför

huvudregel mellan nämnden och fullmäktige respektive andrasom
nämnder. Det kan i särskilda fall tillåtet sekretessatt trots attvara
råder mellan myndigheter lämna uppgifter omfattas sekretesssom av
till fullmäktige eller nämnd. dettaNär möjligt framgårårannan av
sekretesslagen.

9.12 F örtroendenämnd

Inom hälso- och sjukvården skall det finnas särskild förtroende-en
nämnd i varje landsting och kommun inte tillhör landsting.ettsom
Om sådana kommuner och landsting samverkar hälso- ochom
sjukvården behöver det för nämndens verksamhet finnasendast en
förtroendenänmd i de samverkande kommunerna och landstingen.
Frågan sådan nämnd skall finnas mäste lösasom var parternaen av
och bör framgå reglementet för nämnden.av

9.13 Civilt försvar

Vissa uppgifter inom civilförsvaret ligger på kommun- och landstings-
styrelserna. kanDe inte lärrma sådana uppgifteröver till nämnden
inom organisationen och inte heller till nämnd.en gemensam
Styrelserna skyldigaär även samverka med andra i civilför-att parter
svarsfrågor. Sådan samverkan får ske på sätt änannat genom en

nämnd.gemensam
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10 Ikraftträdande, Övergångsbestämmelser
och kostnadsaspekter

föreslår ändringarna i kommunallagen träder i kraft denVi att
januari 1998.l
Kommunlaförbund bildats före det datumet får dock till-som

lämpa äldre bestämmelser till och med den 31 december 2002.
Beställarförbund och kommunalförbund bildats enligt lagensom

finansiell1994:566 lokal försöksverksamhet med samordningom
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, skallmellan

tillämpa äldre bestämmelser.
Lagförslagen medför inga kostnadsökningar för kommuner och

eller befintliga kommunalförbund.landsting

Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser10.1

beträffande kommunalförbund kanändringar vi föreslår inteDe
befintliga kommunalförbund. på vadomedelbar tillämpas Kraven

innehålla medför förbundsordningarna iförbundsordning skall atten
förbund måste skrivas Det emellertid angelägetbefintliga är attom.

kommunalförbund träder i kraft så det möjligtregler ärsnartomnya
Ävenförbund.bildandet ändringarnaför underlättaatt nya somav

kraft såbildandet nämnder bör träda imöjliggör snartav gemensamma
föreslår i kommunallagendet möjligt. Vi därför ändringarna trä-är att

kraft den januari 1998.der i 1
befintliga kommunalförbunden behöver sannolikt längre tidDe än

den januari 1998 på sig för kunna sig till dentill l att anpassa nya
förbundsfullmäktige förbundsdirektionLedamöterna i ellerlagen. en
från året efter allmänt valår.väljs för fyra år räknat den januari Detl

och direktioner skall alltsåallmänt val 1998 och fullmäktigeär nya
lämpligt förbunden fårväljas för perioden 1999-2002. Det är att en

mandatperiod för omställningen till reglerna, varförhel de nya
kommunalförbundslagen bör få tillämpas fram till och medreglerna i

Förbunden givetvis innan dess vidta de åtgärder behövs2002. kan som
bestämmelserna. Ett förbundför omställningen och tillämpa de nya

förhållanden krävs samtidigtkan i förbundsordningen reglera de som
förbundsordningen avspegla den äldrelåter innehållet isom man

tillåter förbund enligtlagstiftningen. Vårt förslag organiseratssomnya
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den befintliga lagstiftningen, förbunden måste lyfta in vissa äldremen
lagregler i förbundsordningen.

Lagen 1994:566 lokal försöksverksamhet med finansiellom
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och social-
tjänst hänvisar i vissa delar till kommunalförbundslagens regler. Lagen

försökslag gäller tillär och med 1998. framstårDeten som som
onödigt för år föreskriva kommunallagens bestämmelser skallatt ett att
tillämpas i stället för kommunalförbundslagens eller sådana förbundatt
för år skulle få välja vilka regler de skall tillämpa. Vi föreslårett
därför kommunalförbundslagen skall gälla sådana förbundatt som
bildats enligt försökslagstiftningen. Om försökslagstiftningen förlängs
eller uppkommer dock behov införa hänvisningar tillpermanentas att
kommunallagen i de avsnitt hänvisar till kommunaförbunds-som nu
lagen.

I plan- och bygglagen 1987:l0 i lagen 1978:438samt om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik finns hänvisningar till
kommunalförbundslagen. lagaDessa ändras så de hänvisar tillatt
kommunallagens bestämmelser kommunalförbund. På sättom samma

beträffande förbundövriga bör förbund bildats enligt dessasom som
fålagar viss tid på sig för omställning. Samma övergångsregler bör

därför gälla i dessa lagar dvs. äldre bestämmelser förbundgälleratt
bildats före den januari1 1998, dock längst till och med 2002.som

10.2 Kostnadsaspekter

förslag vi lämnatDe skall underlätta för kommuner och landsting att
samarbeta och därmed kunna utnyttja sina effektivt sätt.ettresurser
Ett syftena med samarbete sannolikt vill minska kost-är attav man
naderna för verksamheten för den skull behöva försämrautan att
servicen. Våra förslag inte tvingande i den meningen kommunerär att
och landsting måste ändra sina organisationer. Vi förslagenattanser
inte kommer leda till merkostnader för kommuner och landsting.att
De befintliga kommunalförbunden får så lång omställningstiden pass

omorganisationen, någon sådan behövs, eller omarbetningenatt om av
förbundsordningen inte bör medföra kostnadsökningar.
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Författningskommentarll

i kommunallagentill ändringFörslag11.1

kap.1

§1
avsnittföregående 7. l.behandlats i detharFörslaget
tredje stycke. ReglernamedkompletterasLagrummet ett nytt om

erinrarBestämmelsenkommunallagen.in ikommunalförbund tas om
angelägen-lämnareglerkommunallagen finns överdet i rätt attatt om

till företag och kommu-andra lagarkommunallagen ochenligtheter
nalförbund.

3 §
kommunalför-Hänvisningen tillupphävs.Kommunalförbundslagen

därför bort.lagrummetbundslagen i tas

3 kap.

handlardemparagrafer. Fyrainförs tolvkapitletI omavnya
nämnd.för inrättaoch förutsättningernamöjligheten att gemensamen

rubrik.underoch förs inkommunalförbundOvriga rör en ny

§3 a
avsnitt 8.5.föregåendebehandlats i detharFörslaget

och landstingstycket kommuneroch förstaParagrafen iär gesny
ioch landstingandra kommunersamverka medmöjlighet att gemen-

för fullgörafår tillsättasnämndnämnder. En attgemensamsamma
i övrigt.för verksamhetenförfattningar ochsärskildauppgifter enligt

ifå uppgifternämnd kaninnebärDetta att sammagemensamen
författningar,antalnämnder. Iinomkommunalautsträckning ettsom

och bygglagenoch plan-1986: l 102räddningstj änstlagentill exempel
eller fleraskall finnasdet i varje kommunl987:l0, sägs att en

Även uppgifter skall kunnadennaviss uppgift.nämnder för typ aven
organisatorisktnämndennämndtilllämnas över trots attgemensamen
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hör till kommun eller landsting. Att nämnd kanetten en gemensam
tilldelas sådana uppgifter framgår andra stycket.av

3 b §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 8.4.

Paragrafen Till grund förär samverkan i nämndny. en gemensam
skall det finnas överenskommelse samverkan. Detta dokumenten om
skall reglera antal frågor samverkan. Blandrörett stort annatsom
skall överenskommelsen reglera den nämndens behörig-gemensamma
het och befogenhet. De föreskrifternanärmare nämndens verksam-om
het och arbetsformer regleras i reglemente för nämnden se 6 kap.ett
32 §.

3 §c
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 8.3.

Pargrafen En nämndär skall tillsättas i deny. gemensam en av
samverkande kommunerna eller i landstingen. kommunDenett av
eller det landsting inom organisation nämnd tillsättsvars en gemensam
benämns värdkommun eller värdlandsting.

För nämnd skall skall ledamöterna iatt en anses vara gemensam
nämnden ha fullmäktige i de olika samverkande kommuner-utsetts av

och landstingen. Rätten ledamöter från andra fullmäktigeatt utsena
värdkommunens ellerän värdlandstingets följer andra meningen.av

Det alltså inte möjligt för fullmäktigeförsamlingär lämna överatten
uppgifter till nämnd ledamöter och ersättareutan att utseen gemensam
i nämnden.

3 d §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 8.3.

Paragrafen En nämnd skallär vid tillämpningenny. gemensam av
kommunallagen behandlas övriga nämnder såvitt inget sägs.annatsom

20 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.2.

Tidigare 20 § flyttas och lagrum.ersätts Lagrummetett nyttav ger
kommuner och landsting möjlighet lämna vården kommu-överatt av
nala angelägenheter till kommunalförbund. Denna möjlighet utgör en
grundläggande förutsättning för kunna bilda kommunalförbund.att

En uppgift lämnas till kommunalförbund behöveröver inteettsom
för medlemmarna. Uppgifter lämnas måsteövervara gemensam som

givetvis ligga inom den överlämnande kommunens eller det överläm-



Författningskommentar 123SOU 1996:137

nande landstingets kompetens. Ett kommunalförbund får ha hand om
hela verksamheter eller geografiskt, funktionellt eller på sättannat
avgränsade uppgifter. Kommuner och landsting kan samverka i ett
kommunalförbund verksamheter åligger dem för sig.om som var

§21
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.4.

Paragrafen Reglerna kommunalförbund in i kommu-är tasny. om
nallagen skall gälla i tillämpliga delar. Vissa bestämmelser isom
kommunallagen kan dock inte tillämpas på kommunlaförbund, tillse
exempel bestämmelser i kap. kommunindelningl och med-om
lemskap. Andra bestämmelser i kommunallagen undantas uttryckligen
från tillämpning och med särskilda bestämmelser, tillersätts se
exempel 9 kap. 19 § skall besluta ansvarsfrihet iom vem som om
kommunalförbund med direktion. Samverkan i kommunalförbund ger
upphov till speciella frågor inte kan lösas tillämpningsom genom en

kommunallagen. fallI dessa har särskilda bestämmelser tagits in iav
lagen, till exempel bestämmelsen i kap.3 27 § vad för-se om en
bundsordning skall innehålla. Genom föreskrifter förbundsordningeni

medlemmarnakan i viss utsträckning bestämma detänatt annat som
framgår kommunallagen skall gälla. Så till exempel falletärav
beträffande mandattider där medlemmarna i förbundsordningen kan

mandattiden till fyrabestämma år. Ett kommunalförbund skallupp
alltså tillämpa de generella reglerna i kommunallagen, särskilda regler

kommunalförbund förbundsordningensför och bestämmelser.
förbund fullmäktigeEtt organiseras med eller ochstämmasom

styrelse kan i utsträckning tillämpa bestämmelserna fullmäkti-stor om
i komunallagen. Uppdelningen mellan beslutande och verkställandege

tydlig i förbund med fullmäktige eller En direktionär stämma.organ
styrelse och kommunallagens bestämmelser styrelsen och dessär om

uppgifter skall tillämpas. Direktionen har vissa beslutandeäven
uppgifter och vissa fullmäktigeregler skall tillämpasom av en
direktion. bilaga finns sammanställning vilkaI 2 lagrumöveren som

eller skall tillämpaskan olika kommunalförbund. Detyperav av
tillämpningsfrågorna får lösas i rättspraxis.närmare

22 §
har behandlats föregåendeFörslaget i det avsnitt 7.4.

Paragrafen I antal olika lagar finns bestämmelserär ettny. som
gäller då kommun eller landsting har hand viss verksam-etten om en

Eftersomhet. kommuner och landsting kan lämna vårdenöver av
kommunala angelägenheter till kommunalförbund skall bestämmelserna

kommuner och landsting i sådana lagar gälla för kommunal-ävenom
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förbund. Denna bestämmelse medför de olika särskilda lagaratt som
reglerar olika verksamheter inte behöver ändras. Vad gällersom
kommuner och landsting skall gälla kommunalförbund haräven när ett
hand verksamhet regleras i sådan lag. den special-Isom enom en
reglerade verksamheten det i viss utsträckning möjligt delegaraär att
beslutanderätt till anställda i kommun. Motsvarande möj-en annan

gälla kommunlaförbund. Bestämmelserna i 6 kap.ligheter kommer att
kommunalförbunden.33-38 §§ delegering tillämpas inomom

stycket innehåller bestämmelse regler i andra lagarAndra omen
kommunalförbund. Sådana be-speciella bestämmelsermed om

finns plan- och bygglagen 1987:lO, lagen 1978:438stämmelser i
för viss kollektiv persontrafik och i lagenhuvudmarmaskapom

lokal försöksverksamhet med finansiell samordning1994:566 om
socialförsäkring, hälso- sjukvård socialtjänst.mellan och och De

för de verksamhetersärskilda bestämmelserna har anpassats som
bör alltjämt gälla. vissregleras i lagarna. Sådana bestämmelser I

kommunalförbundslagen. Hänvisningen börutsträckning hänvisas till
kommunallagen. behövs dock särskildafortsättningsvis till Detgöras

före det dessa lagändring-övergångsregler för förbund bildats attsom
kraft.träder iar

23 §
behandlats i det föregående avsnitt 7.3.Förslaget har

landsting frihetParagrafen ochKommunerär stor attgesny.
beslutandeskall finnaskommunalförbunden. Detorganisera en

förbundsstämmaförbundsfullmäktige,församling. Denna kan envara
förbundsdirektion.eller en

väljermedlemmarnas fullmäktigeEnligt andra stycket detär som
beslutande församling. Fråganoch i förbundetsledamöter ersättare om

den beslutande församlingenmedlemmarna skall ihur representeras
§i förbundsordningen, 3 kap. 27skall regleras

Bestämmelsenregleras frågan mandattid.tredje stycket ärI om
förbundsmedlemmarna inte kommerdispositiv. Om överens annatom

kommunalförbund medbeslutande församlingen iväljs den ett
år räknat från och med denfullmäktige eller direktion för fyra

Förbundsmedlemmarna kanåret efter allmänna val.1 januari enas om
mandatperioden kan börja vidmandatperioder ochkortare att annanen

tidpunkt.
mandatperiod i den bemärkelse gällerNågonFjärde stycket. som

eller direktion kani förbund med fullmäktigebeslutande församlingar
skall med-förbund med I ställetbestämmas förinte stämma.ett

till varje sammanträde medombud ochlemmarna ersättareutse
uppgjort schema ellersammanträda enligtStämman kanstämman. ett

Frågor skallpåkallar det.någon medlem stämmannärnär om
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sammanträda och vilken medlemmarnaskall ha kalla inrätt att
bör lösas i förbundsordningen, Aven styrelsen kan begärastämman

sammanträde med enligt kap. § andra stycket.5 7stämman

24 §
har behandlats i det föregående avsnittFörslaget 7.3.

Paragrafen Utöver beslutande församling skall det i varjeär enny.
kommunalförbund finnas förbundsstyrelse för verkställighet ochen

kommunalförbund kan hittillsförvaltning. Ett liksom organiseratvara
med enda direktion, både beslutande församlingärett somorgan, en

förbundsdirektionens arbetsformer det i huvudsakoch styrelse. För är
skall tillämpas.styrelsereglerna som

stycket behandlas frågan tillsättandeI andra utöverorganom av
Medlemmarna i kommunalförbund frihet be-styrelsen. stor attett ges

orgnisationen förbund. De kan komma överensstämma ett omom av
organisationvilka styrelsen skall finnas. Förbundetsutöverorgan som

framgå förbundsordningen, 27 § 4 nedan. Det dock denskall ärav se
beslutande församlingen skall tillsätta de utöverorgan somsom

behövs för fullgöra förbundets uppgifter. Medlemmarnastyrelsen att
finnasvilken grad styrning skall vad gällerkan avgöra somav

befogen-organisation. beslutande församlingen kanförbundet Den ges
Förbundsord-vilka sådana skall finnas.het själv avgöraatt somorgan

dendå stadga förbundet skall ha deningen kan att organ som
beslutande församlingen bestämmer.

§25
det föregående avsnittFörslaget har behandlats i 7.11.

kommunal-Paragrafen och behandlar frågan utträdeär ettom urny
kommunalförbundförbund. första stycket medlemmarna iI ett enges

ovillkorlig träda förbundet.rätt att ur
skall,andra stycket regleras frågan uppsägningstid. DennaI om om

två år. Frågankortare tid framgår förbundsordningen,inte omav vara
förbundsordningen.uppsägningstid behöver alltså inte regleras i

26 §
föregående avsnitt 7.4 och 7.5.Förslaget har behandlats i det

första stycket det för varje förbund skallParagrafen Iär sägs attny.
skall innehållafinnas förbundsordning. Dennadet närmareen

förbundsord-bestämmelser förbundet. I andra stycket sägs attom
fullmäktige. behöverskall fastställas medlemmarnas Manningen av

dokument. Det räckertidigare undertecknainte attett gemensamtsom
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samstämmiga beslut fattas medlemmarnas fullmäktige. Med-av
lemmarna skall bestämma förbundet skall bildat.när vara

27 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.

Paragrafen reglerar vad förbundsordningär skallsom ny en
innehålla. Förbundsordningen vid sidan bestämmeslerna iär av
kommunallagen dokumentdet reglerar förhållandena i ettsom
kommunalförbund. Vissa saker skall in i förbundsordningen, vissatas

valfria vissa skalloch regleras inte villär tillämpa denom man
huvudregel framgår kommunallagen.som av

förstaEnligt punkten skall förbundsordningen förbundetsange namn
och den där det skall ha sitt Sätet måste bestämt blandsäte.ort vara

för skall kunna vilken domstolavgöra är rättannat att man som
forum.

Andra punkten. Enligt denna skall förbundsmedlemmarna ianges
förbundsordningen.

Enligt tredje punkten skall förbundsordningen vad skallange som
förbundets ändamål. Medlemmarna har frihet bestämmastor attvara

förbunds ändamål. uppgifter lämnasDe till förbundöverett ettsom
måste falla inom den överlämnande kommunens eller landstingets
kompetens. Det inte nödvändigt uppgifterna förär äratt gemensamma
de olika medlemmarna. Man kan tänka sig flersaksförbund med olika
uppgifter inte Uppgifterna kan geografiskt,ärsom gemensamma. vara
funktionellt eller på andra avgränsade. Kommuner och landstingsätt
kan medlemmar i förbund de harinte någratrots attvara samma

uppgifter.gemensamma
Fjärde punkten. Medlemmarna har frihet organiserastor att ett

kommunalförbund utifrån de förutsättningar gäller för samarbetet.som
Ett förbund skall ha beslutande församling och styrelse, och23en en
24 §§. Den beslutande församlingen och styrelsen kan ettvara organ,

direktion. I övrigt får medlemmarna vilkenbesluta organisation etten
förbund skall ha. Hur det skall organiserat skall framgåvara av

Ävenförbundsordningen. inbördes förhållanden ochorganens
befogenheter skall regleras. Det den beslutande församlingenär som
tillsätter styrelsen och övriga Medlemmarna kanorgan. genom
förbundsordningen den beslutande församlingen eller denstyra ge
befogenhet tillsätta de finnerden nödvändigt. Rättenatt attorgan
bestämma förbundets organisation, befogenheter och inbördes för-om
hållanden innebär till exempel möjlighet frånundantag 3 kap.göraatt

Även9 och 10 §§. frågor rörande eventuella interimsorgan och deras
befogenheter skall behandlas förbundsordningen.i

punktenFemte behandlar antal ledamöter och i denersättare
beslutande församlingen deras mandattider. Medlemmarna heltärsamt
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fria bestämma antalet ledamöter och hur deersättare skallatt samt
representerade. Samtliga medlemmar behöver intevara vara represen-

terade. Antalet ledamöter och hur medlemmarna skallersättare samt
representerade obligatoriska uppgifter.är Om medlemmarnavara

önskar fyra års mandattid räknat frånän den januari året1 efterannat
allmänt val, mäste de i förbundsordningen mandattiden. Förange
förbund med kan mandattiden inte eftersomstämma ombudenanges

för varje stämma.utses
Sjätte punkten behandlar representionen i andra denänorgan

beslutande församlingen. Frågan representationen i sådanaom organ
behöver inte lösas i förbundsordningen. kanDet till denvara upp
beslutande församlingen Om medlemmarna villavgöra.att styra
representationen i styrelsen och övriga skall dock förbundsord-organ

Ävenningen hur löst frågan. representationen i presidier iange man
förbundets kan bli föremål för styrning enligt denna punkt.organ

Sjunde punkten frivillig. Om medlemmarna vill regleraär ersättar-
tjänstgöring i förbundets skall det i förbundsord-görasnas organ

ningen. Om inte bestämmer i förbundsordningen gäller kommu-man
nallagens regler.

I åttonde punkten regleras frågan revisorer och revisorsersättare.om
Förbundsmedlemmarna fria bestämma antalet revisorer ochär att
deras mandattid. Revisorerna skall därefter, i förbund med fullmäktige
eller den beslutande församlingen. Beträffandestämma, utses av
förbund med direktion nionde punkten. Förbundsordningen ersätterse
kommunallagens bestämmelser dessa punkter. 9 kap. 19I § sägs

9 kap. 1 och 2 §§ inte skall gälla för kommunalförbund.att
Nionde punkten specialbestämmelse för förbund med direk-är en

tion. Direktionen kan inte revisorer och revisoresersättareutse
eftersom de i så fall skulle de skall granska denutse som egna
verksamheten. medlemmarnasDet fullmäktige enligt 9 kap.är som
19 § skall revisorer och Det därför nödvändigtersättare. ärutse att
medlemmarna förbundsordningen,i vad följer åttondeutöver som av
punkten, bestämmer medlemmarna skall revisorerutsevem av som
och Direktionen kan inte i sinersättare. roll både beslutande för-som
samling och styrelse meddela föreskrifter revisionen enligt 9 kap.om
18 § eller besluta frågori i 9 kap. 12 blir i ställetDettasom avses

fråga för medlemmarna reglera förbundsordningen.i Revisorer-atten
i förbund med direktion skall revisonsberättelse tillettna avge en

varje medlem. skallDessa sedan för sig besluta ansvarsfrihetvar om
för direktionen i sin helhet. Detta framgår 9 kap 20av

Tionde punkten behandlar valbarheten till förtroendeuppdrag. Enligt
huvudregeln samtliga har i val till någonär rösträttpersoner som av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige valbara ledamöter ellersom

i den beslutande församlingen styrelsen eller nämnd.ersättare annan
Samma valbarhetsregel gäller revisorer och revisorsersättare.
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Medlemmarna har dock möjlighet inskränka valbarheten tillatten
sådana valbara i den kommunan eller till ledamöter iärsom egna
fullmäktige eller andra förtroendevalda hos medlemmarna. Denna
möjlighet inskränka valbarheten framgår kap.4 23 Omatt av a
medlemmarna väljer inskränka valbarheten skall detta framgåatt av
förbundsordningen. Reglerna valbarhet innebär vidare attom en
kommun teoretiskt kan ledamot har irösträttutse en som en annan av
medlemskommunerna. Vi utgår fråndock medlemmarna såatt gott

uteslutande kommer välja ledamöter bland de kommu-attsom egna
ninvånarna.

Enligt elfte punkten kan medlemmarna bestämma de skall ha rättatt
väcka ärenden i den beslutande församlingen. Om de sig självaatt gett

sådan framgå förbundsordningen.skall dettarätt av
Tolfte punkten. Medlemmarna har möjlighet förbundatt styra ett

i förbundsordningen vissa frågor i den beslutandeatt attgenom ange
församlingen skall med kvalificerad majoritet. för-Avavgöras
bundsordningen skall det framgå kvalificerad majoritet krävs ochom
i så fall i vilka ärenden.

Trettonde punkten. Det inte givet alla medlemmarär att utser
församlingen.ledamöter till den beslutande Det mindre givetär ännu

partier finns representerade i samtliga medlemskom-samtligaatt som
blir representerade i förbunds beslutande församling. Förett attmuner

kommuner och partier möjlighet till insyn och kunna påverkaattge
förbundet kan medlemmarna förtroendevaldaandra hosattenas om
medlemmarna sådana dessutom ledamöter den beslutandeän ärsom av
församlingen i förbund, skall ha yttranderätt i förbundets be-ett
slutande församling. Medlemmarna kan alltså generellt sinage
förtroendevalda utanför förbundet yttranderätt i förbundets beslutande
församling. Sådana möjligheter skall framgå förbundsordningen.av

beslutande församlingen i förbund kan därutöver enligt kap.Den 5ett
andra ledamöter skall ha delta i21 § besluta än rätt över-attatt

läggningar. beslutande församlingen kan alltså i detta avseendeDen
yttranderätt vidare krets medlemmarna generellt kanän göra.ge en

Även jiortonde punkten behandlar insyns- och styrningsfrågor.
förbundsordningen vidMedlemmarna kan i bestämma närvarorättom

förbundsnämnds för förtroendevaldasammanträden inte sitteren som
förtroendevaldai nämnden. Sådan kan endast tillnärvarorätt m.m. ges

beslutande församlingen förbundhos medlemmarna. Den i kan,ett
förbundetenligt 4 kap. 23 sådan förtroendevalda inärvarorättge

inte sitter i den aktuella nämnden.som
femtonde punkten skall förbundsordningen för-Enligt ange var

bundets kungörelser och andra anslag skall anslås.
behandlar medlemmarnas andelstal. MedlemmarnaSextonde punkten

förbundsordningen vilka andelar de har i förbundetsskall i ange
tillgångar skulder. Andelstalen kan komma till användning vidoch
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upplösning förbund eller förbund under löpande driftett ettav om
saknar tillgångar för betala skuld.att en

Sjuttonde punkten, förbundEtt behöver få tillskott kapital ellerav
andra tillgångar. Det viktigt medlemmarnaär i förbundsordningenatt
reglerat hur kostnaderna för förbunds verksamhet skall fördelasett
mellan dem. Sannolikt kommer fram till fördelningman samma som
gäller för andelen i tillgångar och skulder, det behöver intemen vara
sa.

Artonde punkten. Medlemmarna har möjligheter välja hurstora att
de vill förbunds verksamhet och ekonomi. De skallstyra ett genom
föreskrifter i förbundsordningen vad skall gälla.ange som

Nittonde punkten. Kommnallagens regler budgetprocessen gällerom
i vissa delar inte för kommunalförbund. Medlemmarna skall i stället
i förbundsordningen meddela föreskrifter budgetprocessen. Vilkaom
bestämmelser i kommunallagen inte gäller framgår 8 kap.som av
24 Förbundsordningen skall reglera budget skall ochnär upprättas

den beslutande församlingen skall fastställanär budgeten. Av 8 kap.
l0 § framgår indirekt det styrelsen förslag tillär upprättaratt som
budget. Utöver obligatoriska bestämmelser budgetprocessen harom
förbundsmedlemmarna möjlighet i förbundsordningen meddelaatt
föreskrifter allmänhetens ställa frågor vidrätt sammanträdeatt ettom
med den beslutande församlingen föreskrifternärmaresamt om
redovisningen. Dessa möjligheter framgår 8 kap. §24 andraav
stycket. Den beslutande församlingen i förbund har enligt 8 kap.ett
22 § också möjlighet förbundsmedlemmarna inte gjort det,att, om
besluta allmänheten skall få ställa frågor vid sammanträde.att ettom
Den beslutande församlingen skall meddela föreskrifteräven närmare

redovisningen, 8 kap. 23 till den del medlemmarna inte gjortom
det.

jagande punkten. Medlemmarna har ovillkorlig trädarätt atten ur
förbund. lagen finnsI inga föreskrifter hur utträde skallett ettom

hanteras. Medlemmarna skall i stället reglera förfarandet vid en
medlems utträde i förbundsordningen.

Uugøförsta punkten behandlar frågan likvidation och upplösningom
förbund. Kommunallagen saknar i dessa avseenden regler.ett ävenav

Medlemarna skall därför i förbundsordningen under vilkaange
omständigheter förbund skall likvideras och upplösas hur detett samt
skall gå till. Eftersom medlem har ovillkorlig trädarätt att etten en ur
förbund mäste förbundet likvideras medlemmarna inte kommerom

förutsättningarna föröverens utträdet.om
Ungoandra punkten anknyter till föregående.den Medlemmarna

skall reglera förbundetshur tillgångaräven skall delas när ettupp
förbund upplöses. Medlemmarnas olika andelar i tillgångarna framgår

förbundsordningen, sextonde punkten.av se

5 l6ll94
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Även medlemmarna kan ha möjlig-Tjugotretüe punkten. storaom
förbund kan det uppkomma situationer där förbundetheter ettatt styra

medlemmarna inte För sådana situationer behövsoch överens.är
förbundsordningen hur tvistar skall lsöas.bestämmelser i om

sådanaUugøjjärde punkten gäller endast förbund med direktion. I
förbund frågor inte behandlas i direktionen bland medkan vissa annat

kommunallagens bestämmelser jäv. Det blir dåhänsyn till om
i förbundsordningen reglera frågorna. För-medlemmarnas sak att

i sådana förbund skall därför innehålla bestämmelserbundsordningen
förmåner för ledamöter och i direktionenekonomiska ersättareom

också skallför revisorer och revisorsersättare utsessamt som av
förbundsordningen,i enlighet med vad imedlemmarna som anges se

punkten.nionde
Även gäller förbund med direktion. Med-tjugofemte punkten

verksamhet och arbets-får bestämma direktionenslemmarna om
direktionen beslutakan dock överlämnaformer. Medlemmarna att

dessa frågor.i

4 kap.

§1
Ändringenandra stycke.kompletteras med ärLagrummet ett nytt en
kommunallagen.kommunalförbund in iföljd reglernaatt tasav om

Även beslutandei kommunalförbundsochledamöter ersättare ett
revisorernämnd eller beredningarstyrelse,församling, samtannan

förtroendevalda i kommunallagensoch revisorsersättare anses som
dock finnas tjänstemän ellernämndberedningar kan detmening. I

förtroendevalda.inteandra ärsom

12 §
det föregående avsnitt 9.1.har behandlats iFörslaget

innebärmed tredje styckekompletterasLagrummet attett nytt som
dentill ersättningi nämnd harförtroendevalda rätt avgemensamen

kan medföra delandsting valt dem. Dettaeller detkommun attsom
får olika ersättningnämndförtroendevalda iolika en gemensam

valt dem.beroende vem som

§23 a
föregående asvsnitt 7.6.3.behandlats i detFörslaget har

till uppdrag ibehandlar valbarhetenParagrafen Lagrummetär ny.
första stycket skallEnligt huvudregeln ikommunalförbund.ett

beslutande församling,kommunalförbundsiledamöter och ersättare ett
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styrelse och andra nämnder, beredningar revisorer och revisors-samt
väljas bland demersättare har vid val till någonrösträttsom av

medlemmarnas fullmäktige. förbundsmedlemEn kan alltså välja en
förtroendevald inte folkbokförd i denär kommunen.som egna
Medlemmarna kan emellertid enligt andra stycket, inskränka valbar-
heten i förbundsordningen föreskriva endast ledamöterattt attgenom
i medlemmarnas fullmäktige eller andra förtroendevalda hos med-
lemmarna får väljas till förtroendeuppdrag i kommunalförbund.ett ett
inskränkningar i valbarheten skall framgå förbundsordningen,av
3 kap. 27 § 10.

kap.5

22 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 9.3.2.

Paragrafen behandlar upplysningsskyldigheten fullmäktige.till De
olika samverkande kommunerna och landstingen måste ha möjlighet
till insyn i nämnds verksamhet. De i andraett nytten gemensam ges
stycke till upplysningar från denrätt nämnden. Lagrum-gemensamma

kompletteras så ordföranden, vice ordförandenävenmet ochatt
anställda i de samverkande kommunerna och landstingen, såvitt avser
den nämndens verksamhet, skyldiga lämnaärgemensamma att
upplysningar till de olika fullmäktige.

34 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.17.

Paragrafen kompletteras med jjärde stycke. Kommunalför-ett nytt
bund får inte anordna folkomröstningar. fårDe inte heller anlita
Valnämnden i någon medlemskommun i samband med de genomföratt
opinionsundersökningar eller liknande. Folkomröstning och anlitande

valnämnd kan dock förekomma beträffande frågor berörav som
kommunalförbund, först efter beslut i någon medlems fullmäkti-men
ge.

46 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.6.2.

Lagrummet kompletteras med fjärde punkt och andra stycke.etten
Valen ledamöter och till den beslutande församlingenersättare skallav
under de förutsättningar i 2 § lagen 1992:339som anges om
proportionellt valsätt proporttionella. Det skall enligt andravara
stycket den beslutande församlingensäven val ledamöter ochav

i förbundsstyrelsen,ersättare andra nämnder och beredningar samt
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valen revisorer och revisorsersättare förbundsmed-Harav vara.
lemmarna förbundsordningeni bestämt särskild ordning fören
representationen i andra den beslutande församlingen kanänorgan
proportionellt val inte tillämpas.

52 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 9.3.2.

fullmäktigeLedamöter i samverkande kommuner och landstingav
tredje stycke interpellera angåenderättett attnyttges genom en

nämnds handläggning. Interpellationer skall riktas tillgemensam
nämndens ordförande. Ledamöterna i fullmäktige har även rätt att
ställa frågor för inhämta upplysningar. sådanAtt de har följerrättatt

54av

53 §
behandlats föregåendeFörslaget har i det avsnitt 7.7.3.
behandlar möjligheten för fullmäktige bestämmaLagrummet att att

ordförande i nämnd får överlåta besvarandet interpella-av enen en
tion. Lagrummet kompletteras så sådant överlämnande kan ske tillatt
ordföranden i kommunalförbundi styrelsen eller nämnd etten annan

kommunen eller landstinget medlem överlämnande ocksåAttärsom
kan ske till förbundsdirektionens ordförande följer 3 kap. §24av
första stycket. Direktionen intar sådan ställning och har sådanaen

fråga tillämpasuppgifter reglerna interpellation och inte kan inomatt
förbund.sådantett

6 kap.

§1
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.7.

Det styrelsen i kommun skall hålla uppsikt övrigaär överen som
företagsnämnders och kommunala verksamhet. Samma skyldighet

skall åligga styrelsen vad de kommunalförbund kommunen elleravser
landstinget medlemär

30 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 9.5.1.

Paragrafen kompletteras med tredje stycke. Närett nytt en gemen-
nämnds protokoll har justerats skall detta tillkännagessam genom

anslag på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och
kommu-landsting. Detta för medborgarna i de olika samverkandeatt
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och landstingen skall få möjlighet begära lagligheten denattnerna av
nämndens beslut prövade i domstol för de skallgemensamma samt att

kunna informera sig nämndens verksamhet. Angående laglig-om
hetsprövning, kommentaren till 10 kap.se

32 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 8.4.

Paragrafen kompletteras med andra stycke innebärett nytt attsom
fullmäktige i vardera de samverkande kommunerna och landstingenav
skall utfärda reglementet för nämnd. Reglementeten gemensam
behöver inte innehålla för övriga nämnder,än utfärdandetannat men
kräver samordning mellan Utfärdandet kan för de olikaparterna.
fullmäktige inte de har kompetensän besluta Ettattavse mer om.
reglemente kan innehålla delegering uppgifter tillav en gemensam
nämnd. Fullmäktige i kommun kan inte utfärda reglementet till denen
del det innehåller uppgifter delegeras från samverkandesom en annan
kommun. Det dock praktiskaär skäl angeläget det endast finnsattav

reglemente för nämnd.ett en gemensam

§33
Förslaget har behandlats i föregåendedet avsnitt 9.8.

En nämnd kan behöva delegera beslutanderätten i vissagemensam
frågor till anställda. Nämnden bör ha möjlighet delegera tillatt

ianställda samtliga samverkande kommuner och landsting. Lagrummet
kompletteras med andra stycke så denna möjlighet klartett nytt att
framgår.

7 kap.

1 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 9.7.2.

Det skall möjligt inrätta inomävenatt partssarnrnansattavara organ
nämnders verksamhetsområden. Ett partssammansattgemensamma

inom nämnds verksamhetsområde skall kunna fåorgan en gemensam
överlämnat till sig ärenden förhållandet mellanrör desom sam-
verkande kommunerna och landstingen arbetsgivare och derassom
anställda. Paragrafens andra stycke kompletteras så detta klartatt
framgår.
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8 §
avsnitt 9.7.3.det föregåendebehandlats iFörslaget har

Personalföreträ-med andra stycke.kompletterasLagrummet ett nytt
sammanträde ivid nämndsdare närvararätt att gemensamenges

övriga nämndersvidutsträckning de har närvararätt attsomsamma
i kommu-personalorganisationerskallsammanträden. Denna rätt även

värdlandsting ha.ellerinte värdkommunerlandstingoch ärsomner

8 kap.

4 §
9.6.1.föregående avsnitti dethar behandlatsFörslaget

innebärstyckemed andrakompletterasLagrummet attett nytt som
budgetskallvärdlandstingeteller upprättavärdkommunendet är som

värdlandstingetellernämnd. Värdkommunen ärför en gemensam
och landstingkommunerövriga samverkandesamråda medskyldig att

landstingenochkommunernaövrigaDeinnan budgeten upprättas.
för denbudgetarrespektivemåste i sina postta gemensammaupp en

nämnden.

24 §
avsnittföregående 7.7.1.behandlats i detharFörslaget

samordnamöjlighetskall haMedlemmarnaParagrafen ettattär ny.
därförsina Detbudgetprocess ärkommunalförbunds somegna.men

inte skallbudgetprocessenbestämmelserkommunallagensvissa omav
undantasförsta styckekommunalförbund. I lagrummetsgälla för

§§ kantillämpning. 9 och llfrån6 och 8 §§i 8 kap.bestämmelserna
uttryckligenintebehöverkommunalförbund ochtillämpasinte av

meddelaställetskall iMedlemmarnatillämpning.undantas från
§ 19.förbundsordningen, 3 kap. 27ibudgetprocessenföreskrifter om

ochskallreglera budgetFörbundsordningen skall upprättasnär av vem
fastställa budgeten.skallbeslutande församlingendennärsamt

enligtkommunalförbund skallförsamlingen ibeslutandeDen ett
fårredovisningen ochföreskriftermeddelakap. 23 §8 närmare om

ställa frågorfârallmänheten§ bestämmaenligt 8 kap. 22 att om
beslutande försam-med densammanträdepåårsredovisningen ett

förbundsmedlemmarnai 24§andra stycketGenomlingen. ges
föreskrifter ilämnafrågori dessamöjlighet attatt styra genom

föreskrifterlämnatmedlemmarnaOmförbundsordningen. om
dessahålla sig tillförsamlingenbeslutandeskall denredovisningen

behövs.kompletteringareventuellamed de som
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25 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.18.

Paragrafen och innehållerär särskild bestämmelse förny en
kommunalförbund med direktion. sådantEtt förbund skall inte
tillämpa bestämmelsen i 5 kap. 38 § sammanträdena skallattom vara
offentliga. Huvudregeln i stället offentlighetår inte gäller vidatt
direktionssammanträden, 6 kap. 19 Faställande kommunal-etta av
förbunds budget dock så viktig frågaär samantrådet då detatten pass
sker skall offentligt. Sammanträdet skall kungöras och kungörel-vara

anslås det bestämts i förbundsordningen.sättsen som

26 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.9.

Paragrafen Medlemmarna har förär kommunal-ett ettny. ansvar
förbunds skulder enligt de andelstal framgår förbundsord-som av
ningen, 3 kap. 27 § 16. Om förbund saknar tillgångar för betalaett att

skuld skall medlemmarna skjuta till medel i förhållande till bristen.en
medlemEn dock inte skyldig infria sinär del skulden direkt tillatt av

förbundets borgenär.

9 kap.

2 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 9.2.

Vardera de samverkande kommunerna och landstingen skall utseav
revisorer och för dem. Revisorernaersättare skall granskatre en

nämnds verksamhet till den del verksamheten berör dengemensam
kommun eller det landsting de Parterna kan komma överensutsetts av.

hur revisionen praktiskt skall genomföras. Lagändringen införsom
tredje stycke.ett nyttgenom

16 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 9.2.

Paragrafen förses med tredje stycke. Efter genomfördett nytt
revision skall de olika fullmäktige frågan ansvarsfrihet förpröva om
de förtroendevalda de i nämnd. Fullmäktigeutsettsom en gemensam
i kommun alltså frågan ansvarsfrihetprövar för sina ledamöter.en om
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§19
behandlats i det föregående avsnitt 7.10.Förslaget har

förKommunallagens regler revision gällerParagrafen är omny.
i förbundsord-kommunalförbund. dock medlemmarnaDet är som

och och derasbestämma antalet revisorerningen skall ersättare
förbund direktion med-beträffande medmandattider samt vem av

paragraf därför enligtskall dem. I denna undantaslemmarna utsesom
tillämpning på kommunalför-kap. och 2 §§ frånförsta stycket 9 1

förbundsfullmäktige eller förbunds-detbund. Vidare ärsägs att
fullmäktigerevisorer och medlemmarnasskallstämman attutsesom

förbund med direktion.och iskall revisorer ersättareutse

20 §
föregående avsnitt 7.10.behandlats i detFörslaget har

direk-kommunalförbund medParagrafen och berör endastär ny
reviosionsberättelsesådana förbund lämnaRevisorerna skall ition. en

därefter medlemmarnasfullmäktige.till varje medlems Det är
den prövning åliggerför sig skallfullmäktige göra somsom var

beslutainhämta förklaringar ochskall såledesfullmäktige. De om
beslutafullmäktige skallMedlemmarnasansvarsfrihet omm.m.

dock endast denhelhet. Detdirektionen i dessansvarsfrihet för är
ellerkan entlediga honomledamotförbundsmedlem utsett somsom en

fattatñillmäktigeförsamlingarnaansvarfrihet. Omefter nekadhenne
beviljats.sådan de facto intebeträffande ansvarsfrihet, harbeslutolika

deför ledamöterna bestämmerfå för konsekvenserdetta skallVad
dem.fullmäktige utsettsom

10 kap.

1 §
avsnitt och 9.5.1.föregående 7.15behandlats i detFörslaget har

paragrafen reglerasstycken. Imed tvåParagrafen kompletteras nya
beslutlaglighetenhar begära prövasrätt attatt avavsomvem

kommu-laglighetenTillägget i andra stycketdomstol. säger ettatt av
demedlemmarna ii länsrätt ochnalförbunds beslut kan prövas att

förbundet harmedlemmar ilandsting rättkommuner och är attsom
Även själva, kommunernaförbundsmedlemmarnabesluten.överklaga

förbundets beslut.överklagalandstingen, haroch rätt att
nämnds beslut harVad gällerTredje stycket. gemensamen

landstingenkommunerna ochi de samverkande rättmedlemmarna att
beslutnämndenslagligheten den prövasbegära att avgemensammaav

inomtill den länsrättöverklagasnämnds beslutlänsrätt. En gemensam
länsrättalltså frågablirlän ärendet Detprövats. somsammaomvars
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från eller värdlands-överklagande beslut värdkommunenprövar av
tinget.

2 §
i det föregående avsnitt 7.15 och 9.5.1.Förslaget har behandlats

kommunalför-bland vilka beslutparagrafen reglerasI annat ettav
får överklagas.bund som

6 §
avsnitt och 9.5.1.behandlats i det föregående 7.15Förslaget har

framgårstycket kompletteras så deti förstaFörsta meningen attatt
kommunalförbund skallför överklaga besluttidsfristen ett ettatt av

kommunalförbundetspåfrån dag det tillkännagivitsdenräknas
har justerats.protokollet beslutetanslagstavla överatt

angåendeandra meningstycket kompletteras medFörsta även en ny
Tids-nämnds beslut.för överklagandetidsfristen av en gemensam

protokollfrån dag tillkännagivandei de fallen denfristen räknas att
i samtligaanslagits på anslagstavlornajusterats harbeslutetöver att

skalltillkännagivandeoch landsting. Ettsamverkande kommuner
justerats. Anslagetefter det protokolletandra dagenanslås attsenast

helaundermåste ha varitprotokollet har justerats uppsattattom
samverkande kommunernaanslagstavlor i desamtligaklagotiden

tiden skall löpalandstingen föroch ut.att

7 §
avsnitt och 9.5.1.det föregående 7.15har behandlats iFörslaget

utgång.före klagotidensskall in till länsrättenöverklagandeEtt ges
före deteller landstingetöverklagande in till kommunenOm ett ges

Motsvarandeändå.skall överklagandettiden löptden prövasatt ut
beslut.nämnderskommunalförbunds ochskall gälla för gemensamma

Överklaganden tidbeslut inomkommunalförbunds rättsomav
länsrätten.kommunalförbundet skallin tillkommer prövas av

Överklaganden detskallnämnds beslut prövas omen gemensamav
någotellerde samverkande kommunernakommit in till någon avav

klagotiden löptlandstingen före detde samverkande ut.att

11 §
avsnitt och 9.5.1.behandlats i det föregående 7.15harFörslaget

vidskallfråganparagrafen reglerasI partvarasomom vem
Beträffande beslutförvaltningsprocesslagen.tillämpningen ettavav

gällerVadförbundetskallkommunalförbund part. ensomanses
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nämnds beslut skall värdkommunen respektive värdlands-gemensam
tinget Lagrummet kompletteras så dessa för-part.anses som att
hållanden framgår.

14 §
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 7.15 och 9.5. l

Om länsrätt eller kammarrätt har upphävt beslut elleren etten
förklarat det inte får verkställas får domstolens beslut överklagasatt

den berörda kommunen eller landstinget medlemmarna isamtav av
kommunen eller landstinget. Detta innebär värdkommun elleratt en

värdlandsting deras medlemmar harett överklagasamt rätt att ett
domstolsbeslut. Paragrafens andra stycke kompletteras så ävenatt
övriga samverkande kommuner och landsting deras medlemmarsamt
får överklaga domstolensrätt beslut.att

Vad gäller kommunalförbund till förbundet, för-rättges samma
bundsmedlemmarna till medlemmarna i de kommuner ochsamt
landsting ingår i förbundet. Denna komplettering införssom genom

tredje stycke.ett nytt

11.2 Förslag till ändring i plan- och bygglagen

7 kap.

1 och 7 §§
Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 10.1.

Paragraferna har ändrats så hänvisningarna till kommunalför-att
Ändringarnabundslagen med hänvisningar till kommunallagen.ersätts

innebär inget beträffande befintliga förbund framgåränannat som av
Äldreövergångsbestämmelserna till ändringarna i kommunallagen.

bestämmelser får alltså tillämpas på befintliga förbund till och med
2002.

11.3 Förslag till ändring i lagen huvudmannaskapom
för viss kollektiv persontrafik

3 §
Förslaget har behandlats i föregåendedet avsnitt 10 1.

I lagen hänvisas till kommunalförbundslagen. Hänvisningen ändras
Ändringentill kommunallagen. träder i kraft samtidigt ändringar-som

i kommunallagen. Förbund bildas före ikraftträdandet får dockna som
tillämpa äldre bestämmelser till utgången 2002.av
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proportionellttill ändring iFörslag lagen11.4 om
valsätt

1 §
kommunalförbund skall kunnaval uppdrag iVissa vara pro-

för skall kunna tillämpasAndringen lagenportionella. ävengörs att
kommunalförbund.förättas ipå val ettsom av organ

till Övergångsbestämmelser11.5 Förslagen

upprättade lagförslag.punkten i samtligaFörsta
kraft den januari 1998.Lagändringarna föreslås träda i 1

kommunallagen, plan- ochtill ändring ii förslagenAndra punkten
kollektivför visshuvudmannaskapbygglagen och i lagen person-om

trafik.
kommerjanuari 1998 har ellerbildas före den 1Förbund attsom

tid förbehöver visskommunalförbundslagens regler. Detillämpa att
i organisationen.och eventuellt ändraförbundsordningarändra sina

organisation skrivaändra sinBefintliga förbund kan attutan om
bestämmelser vadså kommunallagensförbundsordningen att om

förebildasinnehålla uppfylls. Förbundförbundsordningen skall som
sig vidta nödvändigahel mandatperiod påjanuari 1998 fården 1 atten

fram till och medföreskrifter får tillämpasvarför äldreförändringar,
december 2002.den 31

till ändring i kommunallagen.i förslagetTredje punkten
finansiell samordningförsöksverksamhet medlokalLagen om

socialtjänst gäller tilloch sjukvård ochsocialförtsäkring, hälso-mellan
bildas enligt den lagenKommunalförbundutgången år 1998. somav

januari 1998. Omefter denäldre föreskrifter lskall tillämpa även
sammanhangetfår i detförsökslagstiftningen förlängs ta uppman
kommunalförbund.de reglernaanpassning tillfrågan omnyaom
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yttrandeSärskilt

ErikssonEvaledamotenyttrandeSärskilt av

kunna effektivt.snabbt ochskalltanke ägarenBolagets är styraatt
ingetpåverkaallmänhetenförmöjlighetochdebatt attInsyn, ges

försvarbaroch närändamålsenligBolagsformen är manutrymme.
för konkurrens.ochekonomisk vinst ärprioriterar utsatt

fungeraskall kunnakommundemokratisktFör ettatt som enorgan
följaskall kunnaallmänhetenföroch debattinsyndäremot attkrävs

krävsskattepengar störrehandlardetpåverka. Närochmed om
Medriskkapital.bolagetsdet privatagällerdetöppenhet än när

vidtillställasskall kunnaföreträdarepolitiskaanledning svarsattav
privatgällerdetöppenhetmed än närviktigareval detallmänna är en

bolagsstämma.bolagsstyrelse möter -ensom
med-lösaskapade förinstitutionernademokratiska är attDe

förskapatBolagetangelägenheter. ärborgarnas gemensamma
ochFöretagandevinstmaximering.förriskkapitalsamlande av

kortpolitik,marknad och äruttryckt sagtannorlundademokrati, eller
kombineras.siglåterinteskilda somarenor

dedet gällerkommunallagen näriöppenhetökade kraven1992
beslutai uppdragfickKomunfullmäktige attkommunala bolagen. om

hos bolagenhandlingardelskallallmänheten rätt att ta avatt ges
offentlighet ihandlingarsallmännaförgällergrunderdeenligt som

Flerasekretesslagen.iochTFtryckfrihetsförordningenkap.2
förbolagsordningarkommunala attändra sinabeslötkommuner att

krav.tillfredställa lagens nya
TFså här iformulerasoffentlighetsprincipengrundlagsfästaDen

allsidigochmeningsutbytefrittfrämjande"Till2:1: ett enav
delhamedborgare rättsvenskvarje att tagaupplysning skall av

"handlingar.allmänna
får inte"Myndighet2: 14:framgår TFmeddelarfrihetens.k.Den av

handlingallmändelfåbegärnågongrundpå att tagaatt avav
imed sin begäranhan harvilket syfteellerhanefterforska ärvem

skall kunnamyndighetenförbehövsutsträckning än attstörre som
ut."lämnashandlingenföreliggerhinder mot attpröva om

undantagsvisendasthierarki kantraditionellaochslutenhetBolagets
interäckeroffentlighet. Detkrav attdemokratinsmedkombineras
tankenHelabolagsordningarna.offentlighet iregelinförabara omen

enhet.självstyrandeochslutendetbolaget ärmed är att en
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Genom 1995 införa möjlighet till rättslig prövning offentlig-att av
hetsförsöken i kommunala bolag hade hoppats kunna ökaattman
insynen i de kommunala bolagen. I princip dockär alltnästan som
behandlas i bolag betydelse för dess marknadspositionett ochav
konkurrensmöjligheter. Fortfarande går det därför inte överklagaatt

beslut i kommunal bolagsstyrelse och alltjämtett har VDen en
maktställning ingen kommunal förvaltningschef kan drömmasom ens
om.

De kommunala bolagen har således förblivit slutna och saknar
fortfarande grundläggande insyn den omfattning finns ien av som en
kommunal nämnd. Slutenheten fri demokratiskgör debatt deen om
kommunala förehavandena omöjlig. Därför bör bolag inte vara en
kommunal driftsform. Det enda reellt öka insynensättet i deatt
kommunala bolagen och därmed stärka demokratin helt enkeltär att
avskaffa dessa.

Kommittén bör klargöra detta i sitt betänkande.
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KE:
Kommittédirektiv §9
Tilläggsdirektiv fömyelsekommitténtill Kommunala Dir
Fi 1995:02 1995:113

Beslut vid regeringssammanträde den augusti17 1995.

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén skall föreslå åtgärder kan leda till de förtroen-attsom
devaldas arbetsförutsättningar förbättras det be-övervägasamt om
hövs ytterligare åtgärder för stärka de skiftarbetandes möjlig-att
heter åta sig kommunala förtroendeuppdrag. Vidare skall kom-att
mittén kommunalförbundslagengöra översyn 1985:894.en av
Denna skall innefatta förslag till andra formeröversyn föräven
kommunal samverkan.

Uppdrag

F örtmendevaldas arbetsförutsättningar

vitalEn demokrati förutsätter det finns människor från olikaatt
befolkningsgrupper beredda sigpå kommunalaär att tasom
uppdrag. har blivitDet allt svårare rekrytera specielltatt nya, yngre

till politiskt arbete. Det därför viktigt det finnsär attpersoner,
goda arbetsförutsättningar för de förtroendevalda så de kommu-att
nala förtroendeuppdragen upplevs stimulerande och ut-som
vecklande.

Kommittén har enligt ursprungsdirektiven i uppdrag göraatt en
samlad utvärdering de reformer och omfattande förändringarav

har skett i kommunernas och landstingens organisation ochsom
verksamhetsformer föreslå åtgärder utvecklar och stärkersamt som
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medborgarnas inflytande det fortsatta förnyelsearbetet.över Enligt
direktiven skall kommittén bl.a. uppföljninggöra hur deen av
förtroendevaldas möjligheter och följa verksamhetenatt styra upp
har påverkats förändringar i organisationsformer ochav styrsystem

hur balansen mellan förtroendevaldasamt och anställda påverkats.
Förutom sådan utvärdering hur fömyelsearbetet haren av

påverkat de förtroendevalda bör kommittén också bredaregöra en
analys de förtroendevaldas arbetsförutsättningar i kommunerav
och landsting. Kommittén skall i det sammanhanget redovisa hur
de förtroendevaldas antal och representativitet har förändrats efter
valet 1994 analysera varför förtroendevaldasamt ofta lämnar sina
kommunala uppdrag efter relativt kort tid. Kommittén skallen
vidare undersöka hur de förtroendevalda ochsin roll sinaser
arbetsförutsättningar hur dialogen med medborgarnasamt fungerar.
Det särskildär betydelse kommittén delatt denav dis-tar av
kussionen förs i vissa kommuner eller landsting föränd-som om
ringar i de förtroendevaldas arbetsvillkor och kommitténatt tar
fram underlag för regeringens prövning olika för-typerav av
söksverksamheter. Om dessa analyser visar behov finnsatt att
förbättra de förtroendevaldas villkor skall kommittén föreslå sådana
åtgärder.

Skiftarbetandes till ledigheträtt

Enligt kap.4 kommunallagen§ har förtroendevalda till denrätt
ledighet från sina anställningar behövs för uppdragen.som
Bestämmelsen innebär inte någon förändring i sak de be-av
stämmelser infördes i 1977 års kommunallag ledighet försom om
kommunala förtroendeuppdrag. förarbetenal till 1977 års
kommunallag prop. 1975/76: 187 framhöll föredraganden, som var

den uppfattningen trygghet för de förtroendevaldaattav borde
kunna åstadkommas detaljerade lagregler, bl.a.utan denatt
bestämmelse till ledigheträtt föreslogs inte anvisarom som
lösningar på diverse praktiska problem kan uppkomma.som
Föredraganden ansåg frågan arbetsplatsenatt ersättare börom
ordnas arbetsgivaren och förutsatte den förtroendevaldesattav
situation inte skall försämras grund förtroendeuppdraget.av
Föredragandens mening frågor den förtroendevaldesatt rörvar som
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anställningsvillkor, arbetsförhållanden, bör reglerasersättare m.m.
avtalsvägen efter behov. Föredraganden betonade i sammanhanget

betydelsen kommunerna och landstingen haräven attav en
sammanträdesplanering arbetsgivarna och arbetstagarnasom ger
tillfälle planera behovet ledighet och vikarier.att av

Konstitutionsutskottet tidigarehar avstyrkt flera motioner
fråganangående de förtroendevaldas till ledighet vidrättom

skifttjänstgöring. motion 1992/93:K805 anförde motionärenI bl.a.
det inte finns något direkt stöd i kommunallagen eller dessatt

förarbeten för förtroendevald med skifttjänstgöring har rättatt en
till ledighet från påföljande nattskift. Motionären menade vidare

ledighetsreglernas utformning förtroendeuppdragför kommunalaatt
innebär den arbetsmarknaden har Skiftarbeteatt stora grupp som

utlämnad till sin arbetsgivares godtycke det gäller möjlighetär när
sigåta kommunala förtroendeuppdrag på människovärdigaatt

villkor.
Konstitutionsutskottet fann vid sin behandling motionen bet.av

1993/94:KU9 problemet med till ledighet kvarstår olöst.att rätt
Utskottet konstaterade det inte sig förarbetena till 1977att vare av
års kommunallag eller års kommunallag1991 framgår hur
problemet kan lösas. Utskottet ansåg denna bakgrundmot att
regeringen på lämpligt bör reglerna de förtroende-sätt överse om
valdas till ledighet från sina anställningar behövs förrätt som
uppdragen. Utskottet biföll motionen i den del berör ledighets-som
reglema och hemställde riksdagen sin mening regering-att som ger

till känna vad utskottet anfört. Riksdagen biföll utskottetsen
hemställan.

Kommittén skall denna bakgrund eventuellaövervägamot
åtgärder för stärka de skiftarbetandes möjligheter sigåtaatt att
kommunala uppdrag.

Kommunalfärbundslagen

Institutet kommunalförbund fonn för interkommunalsom en
samverkan infördes lag 1919. Den 1957ersattesgenom en av en

kommunalförbundslag omarbetades 1977. nuvarandeDenny som
kommunalförbundslagen tillkom viktigaste1985. De förändringar-

tillgodoseavsåg demokratiska krav och innebar anpassningarattna
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medförde förförändringarkommunallagen.till Dessa även rätt
statliginblandning någonoch landstingkommuner att utan av

bildandet respektive utträdetmyndighet bestämma etturom
kommunallagtill införandet 1991 årsförbund. anslutningI av

kommunalförbundslagen.förändringar i Dessagenomfördes delen
i kommunallagenanpassning till de reglernainnebar viss nyaen

anpassning fulltinnebar dock inte ut.enmen
skiftat.kommunalförbund under årens lopp FöreAntalet har

kommunalförbund.fannskommunsammanläggningama 1952 935
1970-talet hadekommunsammanläggningama i börjanEfter av

tjugotal. Sedan slutet 1980-förbund reducerats tillantalet ett av
kommunalförbunden åter ökat iharoch under 1990-talettalet

förbund. Sedan 1993 har kommu-närvarande finns 36 7antal. För
under bildande. Totalt 137nalförbund bildats och flera ärär

förbund.medlemmar i eller flera Deoch landstingkommuner 3 ett
verksamhetsområde.kommunalförbunden enbartharflesta ett

kraftigt. Uppgifterkommunalförbunden varierar dockStorleken på
räddningstjänst, planering,kommunalförbund sköter kan varasom
behandlingvård ochoch avlopp, utbildning,vatten m.m.

organisationsformer väljas, denkommunalförbund kan tvåFör ett
och eventuella ytterligareförbundsfullmäktige, styrelsemedena

förbundsdirektion.andra enbartnämnder och den med en
för fåtal medlemmars samarbeteDirektionsmodellen tänkt ettvar

ekonomiskt samarbete intetekniskt ochi mindre skala t.ex. som
verksamhetenspolitiska meningsskiljaktigheterinbjuder till om

i allt utsträckningdrift. detta väljer kommunerTrots större
for uppgifterdirektionsmodellen för sitt samarbete äräven som
och räddningstjänst.omfattande gymnasieutbildningsåsommer

kommunalförbund bl.a. medLagregleringen för denna form ärav
inte anpassad till så omfattan-till medlemmarnas inflytandehänsyn

kommunalförbundslagen behöveruppgifter.de En översyn av
direktionsmodellen till de aktuelladärför ske i syfte att anpassa

behoven.
kommunalförbund andraSamarbete har aktualiserats genom om

drift verksamhet,uppgifter förvaltning eller såsomän av enren
service.kanslifunktion och administrativ Detupphandling, annan

kommunalförbundslagen sådant samarbeteutläsagår inte att omav
finns det uttalat behovmöjligt. sådana uppgifterFörär ett av

möjlighet välja offent-lösningar där kommunerna attges en
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ligrättslig samarbetsform i stället för de skall hänvisade tillatt vara
privaträttsliga samarbetsavtal.subjekt eller

Förbundsmedlemmamas styrrnöjligheter enligt lagenär svag.
Styrningen sker mestadels informell Medlemmarnasväg.
styrmöjligheter bör stärkas och lagregleras. örbundsmedlemmamaF
bör därför möjlighet fastställa mål och riktlinjeratt gemensamtges
för förbundets verksamhet, de ekonomiska isamtange ramarna
övrigt möjlighet lämna bindande föreskrifter för verk-attges
samheten.

förbundsmedlemmarna det väsentligtFör informationär att om
hur förbund planerar sin ekonomi, både kort och på längreett
sikt. En utgångspunkt bör bestämmelserna budget-attvara om
dokumentering och ekonomiskt redovisning skall i princip likavara
för kommuner, landsting kommunalförbund.och Bestämmelser om
årsredovisning och årsbokslut bör därför förövervägas ävenom
kommunalförbund med direktion. Vid skall kommitténöversynen
beakta de eventuella förändringar i årets kompletteringspropo-som
sition aviserats beträffande kommunallagens 8 kap. ekonomiskom
förvaltning.

Kommunalförbundslagen lag i likhet med kommunal-är en som
lagen skall tillämpas förtroendevalda. Den gällande kommu-av nu
nalförbundslagen innehåller rad hänvisningar till kommunalla-en

gällerdet revision och de kommunalrättsliganärt.ex.gen
principerna. Kommunalförbundslagen denna anledning svårär av

tillämpa och innebörden ibland oklar. En bör ledaatt är Översyn
till lagen skall kunna läsas och förstås fristående frånatt annan
lagstiftning.

Andra modeller för samverkan kommunalförbundslagenän

enda formenDen för samverkan inom offentligrättsligtett organ
för närvarande kommunalförbund. tillgodoserDen inte alltidär den

form offentligrättsligt reglerat samarbete efterfrågas. Detav som
finns i dag i andraFinland modeller för samverkan såsomt.ex.
samkommuner och nämnd. tidigareI utredningar tillgemensam
kommunalförbundslagen och kommunalt samarbete Dsom
1983:15 och 1985:4 diskuterades frågan samarbetsnämnder.om
Inom Finansdepartementet har promemorioma Kommunal upp-
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dragsverksamhet och kommunal samverkan myndighetsutöv-om
ning och Sjukvårdssamverkan mellan landstingDs 1995:13 Ds

dessa har förslag lagts fram olika1995:26 utarbetats. I om
modeller samverkan. och landsting har behovför Kommuner av
enkla smidiga samarbetsformer för olika samverkan.och typer av

offentligrättsligaKommittén bör behovet alternativaöverväga av
former för samverkan. utgångspunkt bör därvidEn attvara
kommuner och landsting frihet välja enkla ochstor attges
ändamålsenliga lösningar dock fyller de krav ställssom som ur
offentligrättslig synvinkel.

Redovisning uppdragetav

Med ändring vad tidigare Dir. 1994:151 skallangettsav som
kommitténs uppdrag avslutat den december31 1996.senastvara

står kommittén fritt lämna eller fiera delbetänkanden.Det att ett

Finansdepartementet
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olikatillämpning på förbundKommunallagens typer av

tillämpasLagrummetX

DirektionStämmaFullmäktige

Kap.2
X§§ X Xl-4

X X6-8 §§ X

Särreglering iSärreglering iSärreglering i3 Kap.
3 kap. 243 Kap. 24§ 3 kap. 242
DirektionenFörbundsfull- Förbundsstämman är
både beslutandetillsätter styrelse.mäktige tillsätter
församling ochstyrelse.

Någotstyrelse.
särskilt tillsättande

styrelse behövsav
inte.

Särskilt reglerat iSärskilt reglerat iSärskilt reglerat i3 §
3 kap. 243 kap. 243 kap. 24
Direktionen till-FörbundsstämmanFörbundsfull-

dedemäktige tillsätter tillsätter sätter organorgan
behövs.behövs.be-de somsomorgan som

Direktionenshand-hövs. Fullmäkti- Stämmans
handlingsutrymmelingsutrymme kanhandlingsut-ges
kan begrän-begränsatkan varavara vararymme

enligt före-föreskrifterenligt enligtbegränsat sat
för-skrifter iförbundsord-föreskrifter i för- i

bundsordningen.ningen.bundsordningen.

TillämpasTillämpasTillämpas4 § avavav
direktioneninteförbundsfull- stämman omom

framgårinteframgårmäktige inte annatannat avom
förbundssord-förbundsordning-framgårannat avav

ningen.förbundsordning- en.
en

X5-6 §§

Tillämpas inte.7 §
Motsvarande

finns ireglering
6 kap. 21

XX8 § X
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9 Tillämpas§ i vissa Tillämpas i vissa Tillämpas i vissa
delar. För- delar. För- delar. För-
bundsordningen bundsordningen bundsordningen
kan ytterligare kan ytterligare kan ytterligare in-
inskränka tillämp- inskränka till- skränka tilllämp-
ningen. lämpningen. ningen.

Förbundsfull-10 § Stämmans möjlig- Tillämpas men
mäktiges be- heter kan inskrän- direktionens
fogenheter kan kas eller utökas möjligheter kan

inskränkta föreskrif- inskränkas ellervara genom
eller utökade i förbundsord- utökaster genom

förbunds- ningen. föreskrifter igenom
ordningen. förbundsordning-

en.

12-19 Tillämpas Tillämpas Tillämpas. Vadmen men
begränsningar begränsningar sägssom om
kan finnas i kan finnas i fullmäktige skall
förbundsordning- förbundsordning- gälla direktionen.

Förbundsordning-en. en.
kan begränsaen

direktionens
möjligheter.

20-27 X X X
§§

28 § X X X

4 Kap.
§1 X X X

5 § Särreglering i Särreglering i Särreglering i
4kap.23a§ 4kap.23a§ 4kap.23a§
eller i förbunds- eller i förbunds- eller i förbunds-
ordningen. ordningen. ordningen.

6-8 §§ X X X

9 § förrättatDen förrättat förrättatDen Densom som som
valet skall valet skall valet skallent- ent- ent-
lediga. lediga. lediga.
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10 § Tillämpas Tillämpas Tillämpasav av av
medlemmarnas medlemmarnas medlemmarnas
punkt eller2 fullmäktige fullmäktige eller
förbundets full- punkt 2 eller direktionen be-
mäktige punkt förbundsstäm-1 roende på vem
och 2 beroende punkt och förrättat1man som
på för- 2 beroende på valet.vem som

valet. förrättaträttat vem som
valet.

10 § Xa

11-12 X X
§§

13-15 Tillämpas Tillämpas 3 kap. 27 § 24.av av
§§ medlemmarna medlemmarna Tillämpas av

bestäm- bestäm- medlemmarnagenom genom
melser i förbund- melser i för- bestämmer isom
sordningen eller bundsordningen förbundsordning-

förbunds- eller för- angåendeav av en
fullmäktige. bundsstämman. förtroendevalda i

direktionen samt
beträffande revi-

och revi-sorer
sorsersättare.
Direktionen be-
slutar beträffande
övriga.

16 §

17-22 X

23 § X X Jämför 6 kap.
19

5 Kap. 3 kap. 27 § kap.5. 3 27 § 5. Gäller inte.
1-4 §§ Medlemmarna Medlemmarna Motsvarande

bestämmer i för- bestämmer i för- finnsreglering i
bundsordningen. bundsordningen. kap.3 23, 24

och i förbunds-
ordningen, kap.3
27 §5.
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Särskilt reglerat i Gäller§ Särskilt inte.5
kap. Motsvarandereglerat i 3 23 §

tredje stycket. reglering finns i3 kap. 23 §
tredje stycket. 6 kap. 12 § och

kap.3 23

kap.6 X Se 6 15§

Medlemmarna§7
kan bestämma när

skallstämman
sammanträda.
Frågan kan även

reglerad ivara
förbundsordning-

Andra stycketen.
tillämpas dock
vad styr-avser
elsens möjligheter

begäraatt sam-
manträde.

X8-11 §§ X

Gäller inte.Tillämpas inte Mot-Tillämpas inte12-15 omom
följer svarande regleringföljer§§ annatannat avav

kap.förbundsord- finns i 6 9-förbundsord-
ningen, 3 kap. 11ningen, 3 kap.
27 § 7.27 § 7.

inte.Tillämpas för- GällerTillämpas för-17 § avav
Motsvarandebundsstämmanbundsfullmäktige

finns ieller med- regleringeller med- avav
lemmarna 6 kap. 9-11lemmarna genom genom

för- föreskrifter i för-föreskrifter i
bundsordningen,bundsordningen,
3 kap. 27 §7.3 kap. 27 §7.

MotsvarandeX18-20 X
regler finns i§§
6 kap. 23 27 §§.-

för- Gäller inte.Tillämpas för- Tillämpas21 § avav
Motsvarandebundsfullmäktige. bundsstämman.
reglering finns iSe 3 kap.Se 3 kap. ävenäven
6 kap. 19 § Se27 § 13:27 § 13.

§3 kap. 27även
13.
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22-29 X X

31 § X X Se9kap 19
Medlemmarnas
fullmäktige skall
behandla revi-
sionsberättelsen.

32-33 X X
§§

34 § Särskild reglering Särskild reglering Särskild reglering
fjärdei stycket. i fjärde stycket. fjärdei stycket.

Vad sägssom om
fullmäktige skall
gälla direktionen.

36-37 X X Motsvarande
§§ reglering finns i

6 kap. 29

38 § X X Viss reglering
finns i 8 kap. 25

Det direktions-
sammanträde då
budgeten fastställs
skall offent-vara
ligt.

39 § X

40 § stycketFörsta
tillämpas beträf-
fande budget-
sammanträdet.

41-44 X X Tillämpas genom
§§ hänvisning i

6 kap. 28

45 § X X

46 § Särskild reglering Särskild reglering Särskild reglering
i första stycket i första4 stycket i första4 stycket 4
och andra styck- och andra styck- och andra stycket.
et. et.

49-56 X X
§§
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57-62 X X Tillämpas genom
hänvisning i
6 kap. 30

Tillämpningen Tillämpningen Se 3 kap. 27 §63 och 25
kan begränsas kan begränsas och 6 kap. 3264 §§

medlem- medlem-genomgenom
istyrning i styrningmarnas mamas

förbundsordning-förbundsordning-
en. en.

stycket Första stycket6 Kap. Första stycket Första
skall tillämpas skall tillämpas§ skall tillämpasl av av av
förbundsstyrel- direktionen.förbundsstyrel- An-

Andra styck- dra stycket till-Andra styck- sen.sen.
tillämpas med-tillämpas ämpaset et avav av

lemmarnas styrel-medlemmarnasmedlemmarnas
och, och, kom-styrelser och, styrelser omom serom

kommunalför- munalförbundetkommunalför-
bundet bildat bildat bolag,bundet bildat av

förbundsstyrelsen.för- bolag, för-bolag, av av
bundsstyrelsen. bundsstyrelsen.

X X23 §§ X

Andra punkten4 § X X
tillämpas.

TillämpasX5 § X av
direktionen.

XX6-8 §§ X

Tillämpasinte Tillämpas inte9 § Tillämpas om avom
medlemmarnasföljerföljer annatannat av av
fullmäktigeförbundsordning- förbunds- om

följerordningen. 3 kap. inte3 kap. annaten.
förbunds-§ 6 och 7.27 § 6 och 7. 27 av

ordningen. 3 kap.
och27 § 6 7.

Tillämpas inteinte Tillämpas inteTillämpas10 § om omom
följerföljer följer annatannatannat avavav

förbunds-förbunds-förbunds-
ordningen, 3 kap.ordningen, kap. ordningen, 3 kap.3
27§7.27§7. 27§7.
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11 § Tillämpas Tillämpas Tillämpas. Direk-men men
förbundsord- förbundsord- tionen beslutar
ningen kan regle- ningen kan regle- enligt andra styck-

frågan. frågan. Förbunds-ra et.ra
ordningen kan
reglera frågan

12 § Tillämpas Tillämpas Särskilt reglerat imen men
det kan finnas det kan finnas 3 kap. 23 § andra
begränsningar begränsningar stycket.
enligt förbunds- enligt förbunds-
ordningen. ordningen.

13 § Tillämpas inte Tillämpas inte Tillämpasom om av
följer följer direktionenannat annatav av om

förbundsordning- förbunds- inte följerannat
ordningen, förbunds-en, av

3 kap. 27 § 6. 3 kap. 27 § ordningen,
3 kap. 27 § 6.

14-16 Tillämpas. Med- Tillämpas. Med- Vad sägssom om
§§ lemmarna kan lemmarna kan fullmäktige skall

dock dock gälla direktionen.styra styragenom genom
förbundsordning- förbundsordning- Medlemmarna

kan docken. styraen.
förbunds-genom

ordningen.

18 och X X X
19 §§

19 § X X Vad sägsa som om
fullmäktige skall
gälla direktionen.
Medlemmarna
kan bestämma i
förbundsord-
ningen,3 kap.
27 § 25.

20 § Tillämpas. Före- Tillämpas. Före- Tillämpas. Före-
skrifter kan fin- skrifter kan fin- skrifter kan finnas

i förbunds- i förbunds- i förbundsord-nas nas
ordningen. ordningen. ningen.

21-31 X X X
§§
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MedlemmarnaX32 § X
kan styra genom
förbundsordning-

kap. 27 §3en,
I övrigt be-25.

direktio-stämmer
nen.

inomTillämpasTillämpas inomTillämpas inom33-38
förbundet.förbundet.förbundet.

Tillämpas. För-Tillämpas. För-Tillämpas. För-Kap.7
bundsordningenbundsordningenbundsordningen§§l-7

reglera frå-frå- kanfrå- kan reglerareglerakan
Vad somgorna.gorna.gorna.

fullmäk-sägs om
tige skall även

direktion.gälla en

XX8-17 §§ X

Tillämpas. För-Tillämpas. För-Tillämpas. För-18-22
bundsordningenbundsordningenbundsordningen§§

frå-reglerafrå- kankan reglerareglera frå-kan
Vad somgorna.gorna.gorna.

fullmäk-sågs om
skalltige även

direktion.gälla en

8 Kap.
XX§§ X1-2

Direktion med-Tillämpas. För-Tillämpas. För-3 §
delar föreskrifter.bundsordningenbundsordningen
Förbundsordning-innehållakaninnehållakan

innehållakanföreskrifter,föreskrifter, en
föreskrifter,§ 18.3 kap. 27kap. 27 § 18.3

18.kap. 27 §3

XX§§ X3a-5

Särreglering enligtSärregleringSärreglering§6
§ och8 kap. 24enligt kap.8enligt 8 kap.

kap. § 19.3 27§ och 3 kap.kap. 24§ och 324
§ 19.27§ 19.27
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7 § Tillämpas Tillämpas Tillämpasmen men men
kan även kan även kan ävenvara vara vara
reglerat i för- reglerat i för- reglerat i för-
bundsordningen, bundsordningen, bundsordningen,

kap.3 27 § 19. kap.3 27 § 19. 3 kap. 27 § 19.

8 § Särreglering Särreglering Särreglering enligt
enligt 8 kap. enligt 8 kap. 8 kap. 24 § och
24 § och 24 § och 3 kap. 3 kap. 27 § 19.
3 kap. 27 § 19. 27 § 19.

10 § X X Tillämpas. Bud-
getsammanträdet
med direktionen
skall offent-vara
ligt, 8 kap. 25

12 § X X Skall tillämpas av
direktion.en

13-18 X X X
§§

19-23 X X Vad sägssom om
§§ fullmäktige skall

gällaäven en
direktion.

9 Kap. Särreglering i Särreglering i Särreglering i
och1 2 9 kap. 19 § 9 kap. 19 § 9 kap. 19 §samt samt samt

§§ föreskrifter i för- föreskrifter i för- föreskrifter i för-
bundsordningen, bundsordningen, bundsordningen,

kap.3 27 § 3 kap. 27 § 3 kap. 27 §8.

3 § X X Medlemmarnas
fullmäktige väljer
revisorer.

4 § X

5 § 9 kap. 20
Medlemmarnas
fullmäktige.

6-11 §§ X

12 § Regleras i för-
bundsordningen,

3 kap. 27 §9.se

6 16-1194
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XX§ X13

Särreglering iXX14 §
9 kap. 20
Revisionsberättel-

tillskall avgessen
varje medlems
fullmäktige.

X§15

9 kap. 2016-17
Medlemmarnas§§
fullmäktige.

i för-ReglerasX18 § X
bundsordningen,

kap. 27 §9.3se

XXX10
kap.
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Förhållandet mellan bestämmelserna i kom-

munalförbundslagen och kommunallagen

Kommunalförbundslagen Kommunallagen

l kap. Inledande bestämmelser

§l För ha hand eller flera kommunalaatt Täcks 3 kap.om en av
angelägenheter får kommuner eller landsting sluta 20
sig till kommunalförbund enligt bestäm-samman
melserna i denna lag. En sådan sammanslutning
får också ske mellan kommuner och landsting.

Om det i någon författning finns Stämmersär- överensannan
skilda bestämmelser kommunalförbund för med 3 kap. 22 §om ett
visst ändamål, skall de gälla i stället för bestäm- andra stycket.
melsema i denna lag.

2 § När kommunalförbund har handett Motsvarasom an- av
gelägenheter, vilka det finns regler i särskild 3 kap. 22 §om
författning, skall författningens bestämmelser första stycket.om
kommun eller landsting gälla för förbundet.

3 § I denna lag förbundsmedlemmed de Motsvarighetavses
kommuner och landsting ingår i kommu- saknas.ettsom
nalförbund.

Med förbundsmedlems fullmäktige avses
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige samt
med förbundsmedlems styrelse kommunstyrelsen
och landstingsstyrelsen.

4 § Ett kommunalförbund kan fullmäktige,ha Täcks 3 kap.av
styrelse och andra nämnder kommunalförbund 23 § första
med fullmäktige eller organiserat enbart med stycket.vara

förbundsdirektion kommunalförbund meden
förbundsdirektion.

5 § Om kommunalförbund saknarett tillgångar för Motsvaras av
betala skuld, medlemmarnaatt är skyldiga 8 kap. 26 §en att

fylla bristen. Varje medlem skall tillskjuta så stor
del bristen medlemmens andel imotav som svarar
skulden efter de grunder har bestämts enligtsom
9 § 7.

6 § Ett kommunalförbund kan bildas för bestämd Saknar motsva-
eller obestämd tid. righet. Bestäms i

förbundsord-
ningen.
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KommunallagenKommunalförbundslagen

Motsvarasskall finnaskommunalförbundvarje7 § För aven
kap. 263förbundsmedlem-förbundsordning antas avsom

mama.
Saknarförbunds-bildat motsva-kommunalförbund närärEtt
righet. Bestämsför-undertecknatsochantagitsordningen har av
förbundsord-bundsmedlemmama.
ningen.

Saknarskalllydelsegällande motsva-Förbundsordningeni8 §
ghetoch hoskommunalförbundettillgänglig hosfinnas .

medlemmar.dess

skallFörbundsordningen§9 ange
Motsvarasoch medlemmar,ändamålförbundets av

1-3.27 §3 kap.däroch denbenämningförbundets2. ort
skall ha sitt säte,förbundet

Saknarbestå detskallförbundet motsva-tidden omsom
righet. Bestämstid,obestämdförbildatsharinte
förbundsord-
ningen.

3 kap.Täcksmedförbundskallförbundet4. ett avvaraom
§ 4.27förbundsdirektion,medellerfullmäktige

regleringAnnananslagstavlaförbundsmedlemsvilken5.
27 § 15.3 kap.iprotokoll skalljusteringtillkännagivande avom

ske,
regleringAnnanförbundsmedlemmar-begränsningarde6. som

18.§i 3 kap. 27förbundets rätti frågaöverenskommithar omna
förbindelserandraochingå borgenlån,att ta upp

fonder,medel tilleller avsätta
Motsvarasi förbun-andelarförbundsmedlemmarnas av7.

§ 16273 kap.någonochskulder,ochtillgångardets annanom
och l7.deltagande imedlemmarnasförgällagrund skall

denverksamhet,förbundetsförkostnaderna grun-
den,

Saknarförutsättningar- motsva-frågabestämmelser ide8. om
ghet.upplösninglikvidation ochförbundetsför somna

i 4 kap.föreskrivsvadgällaskall utöver som
§§,och 21

Motsvarasbehållnaförbundetsskifteförgrunderna av9. av
22.27 §kap.3tillgångar samt

kap.Täcks 3övrigtiförbundsmedlemmamavad10. avanser
18.27 §förhållan-ekonomiskaordna deförnödvändigt att

ochmedlemmardessförbundet ochmellandena
ochekonomifrågaförhållanden iförbundets om

förvaltning.
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9 § andra stycket. förbundsordningenI för Saknar motsva-
förbund skall ha hand angelägenhetett righet.som om en

enligt särskild författning ankommer på kom-som
eller landsting får inte, såvitt angår denmuner

angelägenheten, in någon bestämmelsetas om
begränsning förbundsmedlems skyldighetav att
tillhandahålla medel.

10 § För kommunalförbund med fullmäktige skall Täcks 3 kap.av
förbundsordningen, vadutöver i 9sägs 23 och 24 §§som
innehålla bestämmelser 27 § 4.om samt

antalet ledamöter fullmäktigei och, om
skallersättare deras antal det antalutses, samt

ledamöter och varje förbundsmedlemersättare som
skall utse,

2. antalet ledamöter och i förbundetsersättare
styrelse styrelsen skalläven sådansamt, om vara
nämnd i särskild författning, vadsom anges som
skall gälla angående valbarhet, sättet leda-att utse

ochmöter derasersättare tjänstgöringstid,samt
huruvida i förbundet skall finnas endast

styrelse eller därutöver eller flera nämnder ochen
i det fallet vilka förbundets angelägen-senare av
heter skall handhas de olika förvaltnings-som av
organen.

11 § kommunalförbundFör med förbundsdirektion Täcks 3 kap.av
skall i förbundsordningen, vadutöver isägs 23 och 24 §§som
9 finnas bestämmelser antalet ledamöter och 27 § 4.om samt

i förbundsdirektionenersättare och det antalom
ledamöter och varje medlemersättare skallsom
utse.

Om förbundsdirektionen skalläven sådan Saknar motsva-vara
nämnd i särskild författning, skall i righet.som anges
förbundsordningen finnas bestämmelser valbar-om
het, sättet ledamöter och ersättareatt utse samt
deras tjänstgöringstid.
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KommunallagenKommunalförbundslagen

fullmäktigeKommunalförbund med2 kap.

paragraferDessamed fullmäktigekommunalförbund utövas§1 I
saknarfullmäktige.förbundetsbeslutanderätten motsva-av
righet. Reglerasverkställighet tillkommer§ Förvaltning och2

förbunds-övriga nämnder. Nämn-ochförbundets styrelse genom
enligtordningenskallärenden avgörasberederderna även avsom
§3 kap. 27 7särskilduppgifter kansådanafullmäktige. För en

och 11-13fleraellerbestående samtberedning personerav en
andrakap. §4 1tillsättas.

stycket, 5 kap.medfår inrättasPartssammansatta organ
be-46 § 4 ochförvaltningberedning,för vissuppgift att svara
istämmelsenverksamhetsom-förbundetsverkställighet inomoch

kap. 21 §3råde. om
tillämpningenochförsta stycket10 §Föreskrifterna i 3 kap.§3 av

på kom-lagenstyck-§ första11-16 §§, 1816-18 §§, 4kap.
munalförbund.36-7-23, 25-34,kap.och 22 §§ 519, 20 samtet,

skall1991:900kommunallagen48-62 §§46 och
fullmäkti-kommunalförbundsi frågatillämpas om

nämnda lag12-17 §§Föreskrifterna i 5 kap.ge.
hardock baratillämpas ersättare utsettsom

representeradskallförbundsmedlemVarje4 § vara
skallAntalet ledamöterförbundsfullmäktige.i

antal.uddatillbestämmas ett
får bestämmaFörbundsmedlemmama att

för ledamöterna.skallersättare utses

3 kap.Täcksförbundsfullmäktigeioch§ Ledamöter ersättare5 av
första23 §fullmäktige.medlemmarnasväljs av

stycket.
regleringAnnanledamotskallmedlem änOm utse enmeren

46i kap. § 4.5skall valeteller ersättare,än propor-varaenmer
ledamö-så mångaminstdet begärstionellt, avom

erhålls,den kvotmotsvarar omter, somsom
antalmed detdelasledamöternärvarandeantalet

kvotenmed Om ärökatvalet ettavser,personer
högreavrundas tillskall den närmastbrutet tal,

proportionelltsådantförfarandet vidhela tal. Om
1381955:i lagenbestämmelserval finns om pro-

landsting, kommun-vid val inomportionellt valsätt
fullmäktige m.m.

skall vidproportionellt,väljsOm ersättare
skallordning dei vilkenvalet bestämmasäven

tjänstgöring.tillinkallas
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6 § Förbundsmedlemmarna får till ledamot eller Annan reglering
i förbundsfullmäktigeersättare välja endast leda- i 4 kap. 23 a

eller i förbundsmedlemmensersättaremot fullmäk-
tige. Den omständigheten tjänstgöringstiden föratt
ledamöter och i förbundsmedlemmamasersättare
fullmäktige upphör vid utgången oktober månadav
det år då val i hela riket till kommunfullmäktige
och landsting har ägt medför uppdragetattrum

ledamot eller i förbundsfullmäktigeersättaresom
upphör före tjänstgöringstidens utgång.

7 § Ledamöter och i förbundsfullmäktigeersättare Annan reglering
väljs för fyra år, räknat från och med den l janua- i 3 kap. 23 §

året efter det, då val i hela riket till kommun- andra stycket.
fullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt rum.

Val ledamöter och i förbunds-ersättareav
fullmäktige förrättas de nyvalda fullmäktige detav
år då val i hela riket till kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige har ägt rum.

Om val till medlems fullmäktige har De identiskaen upp-
hävts och omval har ellerägt rättelse har bestämmelserna irum om
vidtagits förnyad sammanräkning och 4 kap.genom 7 § till-man-
datfördelningen mellan partierna i medlemmens lämpas.
fullmäktige därvid har ändrats, upphör uppdragen
för de ledamöter och i förbundsfullmäkti-ersättare

har sådan medlem tvåutsetts måna-ge som av en
der efter det omvalet eller sammanräkningenatt
har avslutats. När omvalet eller den förnyade
sammanräkningen har avslutats, skall sådanen
förbundsmedlems fullmäktige förrätta valnytt av
ledamöter och förersättare återstoden tjänst-av
göringstiden.

8 § När val ledamöter och i förbunds-ersättare Saknarav motsva-
fullmäktige sker första gången, skall det tiden righet. Regleras iavse
från valets förrättande till ingången det år, då förbundsord-av

tjänstgöringstidnästa för fullmäktige börjar. ningen.
När sammanträde förbundsfullmäktigemed

skall hållas första gången utfärdas kungörelse om
sammanträdet ordföranden i fullmäktige hos denav
förbundsmedlem har flest röstberättigadesom
invånare eller, ordföranden förhindrad,ärom av
vice ordförande i fullmäktige.samma
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Kommunallagensförbundsfullmäktige hariledamot9 § Om somen
motsvarandeunder tjänst-avgårproportionellt valvidutsetts
bestämmelserinträderharochgöringstiden ersättare utsetts,om

tillämpli-igälleråterstodenställe förden avgångnesiersättaren av
kap.delar, 3ord-inträder i dentjänstgöringstiden. Ersättarna ga

21ledamotAvgårvid valet.har bestämtsning ensom
skall dentjänstgöringstidenunderfalli annat

förfyllnadsvalförrättahonommedlem utsettsom
tjänstgöringstiden.återstående delenden av

full-den tidväljer förFörbundsñlllmäktige10 §
ord-ledamöterbland sinabestämmermäktige en

Till dessordförande.tvâ viceellerochförande en
denordförandeskapetförrättatshar utövasvalet av

fullmäktige utser.som
upphävd.§ll

sammanträdefullmäktigesKungörelse12 § om
förbunds-varjeföranslagstavlanpåanslåsskall

medlem.
fullmäktigesjusteringTillkännagivande13 § avom

förbundsmedlemmar-påprotokoll skall ske en av
har be-med vadi enlighetanslagstavla somnas

förbundsordningen.istämts

Motsvarigheterföreskrivet,särskiltnågot är§ Om inte14 annat
till dessa be-11-15,kap.i 4bestämmelsernagäller
stämmelserkap. kom-och i 79-38 §§6 kap. 1-7,17-23 §§,
saknas. Kom-frågadelar itillämpligai1991:900munallagen
munallagenövrigastyrelse och nämn-kommunalförbundsom

tillämpli-igällerder, partssammansatta organ m.m.
Regle-delar.ledamöterskall valförbundnybildat15 § I gaett av
i för-vid ävenstyrelseförbundetsi ägaoch ersättare rasrum

bundsordningValetsammanträde.förstaförbundsfullmäktiges
enligt 3 kap.ingångenförrättande tillvaletstiden frånskall avse

18.och27 § 14för ledamötertjänstgöringstidår, dådet nästaav
börjar.och ersättare

skall hållastyrelseKommunalförbundets16 §
all-denunderrättadeförbundsmedlemmarna om

verksamhetförbundetsplanläggningenmärma av
organisa-ellerekonomiskfrågor störresamt avom

räckvidd.torisk
förbundsmedlemmarnasfrånfårStyrelsen

upplysningar,ochyttrandeninfordra destyrelser
fullgöraskall kunnastyrelsenförbehövs attsom

uppgifter.sina
skalltillkännagesprotokolljustering§ När17 av

§ tillämpas.13
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18 § Bestämmelserna i 8 kap. §§, första Motsvarigheter1-4 5 §
andraoch styckena, 10 12-16 §§, 17 § första till dessa be-

stycket och 18 § kommunallagen 1991:900 stämmelsergäller
i tillämpliga delar i fråga kommunalförbunds saknas. För-om
ekonomiska förvaltning. bundsmedlem-

övrigtI gäller de begränsningar i skallrätten att ta mama
lån, ingå borgen och andra förbindelser eller meddela före-upp

medel till fonder förbundsmedlemmar- skrifter i för-avsätta som
har tagit in i förbundsordningen. bundsordningenna

19 § Förslaget till budget skall enligt 3 kap.för-göras upp av
Övrigabundsstyrelsen. nämnder skall, inom 27 § 18 och 19.tid

styrelsen bestämmer, in sina budgetförslag Kommunallagensom ge
till denna. gäller i tillämpli-

förslaget delar med deInnan till budget skallgörs upp, ga
förbundsstyrelsen samråda med förbundsmedlem- undantag som

styrelser. framgår 8marnas av
Vid med förbundsfullmäktige kap. 24sammanträde

före utgången månad fastställsseptember kom-av
munalförbundets budget.

§ fastställs fullmäktige20 När budgeten bestämmer
bidrag medlem lämnadet varje skall till för-som

grunder i förbundsord-bundet enligt de som anges
ningen.

21 § Bestämmelserna i 9 kap. kommunallagen regleringAnnan
1991:900 gäller i tillämpliga delar i fråga i 3 kap. § 827om

kommunalförbund.revision hos och 8 kap. 19
nybildat förbund skall val revisorerI ett av

och revisorsersättare vid förbundsfullmäk-äga rum
första Valet skalltiges sammanträde. gransk-avse

under tiden frånning verksamheten valet tillav
tjänstgöringstid för revisorer och revi-dess nästa

börjar.sorsersättare
22 § Kopia revisionsberättelsen jämte infordra-av
de förklaringar skall tillställas förbundsmedlem-

styrelser minst två veckor före detmarnas sam-
manträde, då berättelsen läggs fram för förbunds-
fullmäktige.
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3 kap. Kommunalförbund med förbunds-
direktion

Ersätts 3 kap.§ kommunalförbund med förbundsdirektion1 I av
23 § och 24 §beslutanderätt, förvaltning och verkställig-utövas
andra styckethet förbundsdirektionen.av

3 kap.får inrättas medPartssammansatta ävensamtorgan
21 § och 27 § 4.uppgift för viss beredning, förvaltningatt svara

förbundets verksan1hetsom-och verkställighet inom
råde.

antalet 3 kap.2 § Förbundsmedlemmama bestämmer Ersätts av
förbundsdirektionen. 23 § och 27 § 4ledamöter och iersättare

fem. ochledamöter får inte mindre 5.Antalet änvara
bör minst likaAntalet ersättare stort somvara

antalet ledamöter.
förbundsmedlem skall ha minstVarje en

eller i förbundsdirektionen.ledamot ersättareen
förbundsdirektionen3 § Ledamöter och iersättare

fullmäktige. frågaväljs medlemmarnas I omav
skall bestämmelserna i 2 kap.sådana val m.m.

tillämpas.5-9 §§
bland sina ledamö-Förbundsdirektionen väljer

ordförandeeller två viceordförande ochter enen
förbundsdirektionen bestämmer.för den tid som

ordförande-förrättatsTill dess valet har utövas
förbundsdirektionenskapet den utser.av som

får besluta Motsvaras4 § Förbundsmedlemmama närmare av
kap. §förbundsdirektionens verksamhet. 3 27 25.föreskrifter om

KommunallagensärskildFörbundsdirektionen får uppdra en
i bestämmelserledamöter elleravdelning, bestående ersättareav

till-eller gäller iförbundsdirektionen, ledamot ersättareen
lämpliga delar.förbundet på för-eller tjänsteman hos atten
Vissa frågorbesluta i vissbundsdirektionens vägnar grupp av
skall regleras ibeskaffenhet skall i regle-ärenden, vilkas anges
förbundsord-särskilt beslut.ellermente
ningen enligttill medlem liksomFramställning eller yttrande

överklagande för- 3 kap. 27 § 7,13med anledningyttrande avav
endast och 24.bundsdirektionens beslut får dock beslutas

förbundsdirektionen samfällt.av
stöd uppdragBeslut har fattats med avsom

till förbunds-enligt andra stycket skall anmälas
dettai vilken ordningdirektionen, bestämmersom

skall ske.
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§5 Föreskrifterna i 3 kap. 16-18 §§, kap.4 Kommunallagens
11-15 och 17-23 §§, 6 kap. 10, 11 och 18-31 bestämmelser

§§ i 7 kap. 1-7 §§ kommunallagen gäller isamt till-
1991:900 skall i tillämpliga delar gälla i fråga lämpliga delar.om
förbundsdirektionen. Härifrån skall dock följande Vissa frågor
avvikelser gälla. skall regleras i

frågaI tillkärmagivande justering förbundsord-om om av
förbundsdirektionens protokoll gäller föreskrifterna ningen enligt
i 2 kap. 13 § denna lag. 3 kap. 27 § 7,13

och 24.
Sammanträde för fastställande budget skall Täcks 8 kap.av av

offentligt. Därvid skall bestämmelserna i 255vara
kap. 8-10 §§ och 39 § kommunallagen gälla i
tillämpliga delar.

6 § Förbundsdirektionen skall hålla förbundsmed- Täcks kap.3av
lemmama underrättade den allmänna planlägg- 27 § 18.om
ningen förbundets verksamhet frågorsamtav om

ekonomisk ellerstörre organisatorisk räckvidd.av
Förbundsdirektionen får från förbundsmed-

lemmarnas styrelser infordra de yttranden och
upplysningar behövs för förbundsdirektio-attsom

skall kunna fullgöra sina uppgifter.nen

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 1-4 §§, första5 § och Annan reglering
andra styckena 10, och12 13 §§ kommunal- i 3 kap. 27 § 18samt
lagen 1991:900 gäller i tillämpliga delar i fråga och 19 samt

ekonomisk förvaltning i kommunalförbund med 8 kap. 24 ochom
förbundsdirektion. 25.

övrigtl gäller de begränsningar i rätten att ta
lån, ingå borgen och andra förbindelser ellerupp

medel till fonderavsätta förbundsmedlemmar-som
har tagit in i förbundsordningen.na

8 § Förbundsdirektionen fastställer kommunalför-
bundets budget före utgången september månad.av
Förbundsdirektionen skall dessförinnan samråda
med förbundsmedlemmamas styrelser bud-om
geten.
9 § budgetenNär fastställs bestämmer förbunds-
direktionen det bidrag varje medlem skallsom
lämna till förbundet enligt de grunder isom anges
förbundsordningen.
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Täcks be-fortlöpande föraFörbundsdirektionen skall10 § av
stämmelsema ikommunalförbundets medel ochräkenskaper över
3 kap. 21ochårligen sammanfattaskälig tidskall inom
8 kap. 24 ochräkenskapema.avsluta

§ 18.3 kap. 27

regleringAnnanväljerförbundsmedlems fullmäktige11 § Varje en
§ 8i 3 kap. 27revisors-minst lika mångarevisorer ocheller flera

9ochverksamhet.förbundetsför revision samtersättare av
19 och 208 kap.förbund skallnybildatgranskningFör ettav

§§-skerevisor och revisorsersättare närval senastav
från valetstidenbildas. Valet skallförbundet avse

för revi-tjänstgöringstidförrättande till dess nästa
börjar.och revisorsersättaresorer

kommunallageni 9 kap.Bestämmelserna
i frågatillämpliga delari övrigt i1991:900 gäller

förskallFörbundsmedlemmamarevision. varom
förbunds-ansvarsfrihet förfrågansig pröva om

direktionen

bestämmelserGemensamma4 kap.

3 kap.bildats för Ersättsharkommunalförbund§1 Ett avsom
§tiden har 25likvidationskall träda i närbestämd tid, samt av

bestämmelser igått ut.
förbundsord-bildats förkommunalförbund harOm ett

enligtsitt ningenförbundsmedlemobestämd tid, får säga uppen
kap. 27 § 20skall i 3Förbundethelst.medlemskap när som

och 21.efterlikvidation årfall träda i uppsäg-sådant ett
uppsägningstid harnågoninteningen, annanom

förbundsordningen.ibestämts
detförhållanden inträtt,ändrade§ sådana2 Har att

oskäligtframstårbedömningvid samlad attsomen
fortsättning-kommunalförbund imedlem ettaven

i förbun-medlemskapbunden sittskall avvaraen
förbundsmedlemmenskall begärandet, av

likvidation.träda iomedelbartförbundet
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enligt eller Ersätts 3 kap.3 § grund för likvidation l 2 §När av
25 §uppkommit får förbundsmedlemmama avtalahar samt av
bestämmelserförbundet i för imedlem får utträda ställetatt en ur
förbundsord-förbundet skall träda i likvidation. I avtaletatt
ningen enligtbestämmas från vilken tidpunkt utträdet skallskall
3 kap. 27 § 20ske.
och 21.Vid avtal utträde skall de kvarvarandeom

ändringar i förbundsord-medlemmarna deanta
föranleds utträdet.ningen avsom

förbundsmedlem utträder kommunal-När uren
för förbun-förbundet upphör medlemmens ansvar

har överenskommits iskulder intedets annatom
avtal i första stycket.det som avses

kommunalförbun-4 § Likvidationen verkställs av
förbundsdirektionenistyrelse ellerdets av egen

likvidator.skap av
i likvidation, får kal-förbundet harNär trätt

okända borgenärer sökaslelse på förbundets av
likvidatom.förbundsrnedlem eller

likvidation, skallförbundet har iNär trätt
behövs förförbundets egendom i den män det

för-likvidationen förvandlas till pengar genom
på lämpligtsäljning på offentlig auktion eller annat

får fortsättas, detFörbundets verksamhetsätt. om
ändamålsenlig avveckling.förbehövs en

förbundsdirektionen harstyrelsen eller5 § När
likvidator, skall styrelsensitt uppdragfullgjort som

slutredovisning förförbundsdirektioneneller avge
förvaltningsberättelseförvaltningsin genom en

Berättelsenlikvidationen i dess helhet.rörsom
redovisning för skiftetskall innehållaäven aven

Till berättelsen skall fogasbehållna tillgångar.
likvidationstiden.redovisningshandlingar för hela

fullgjort, skall6 § likvidationsuppdragetNär är
förbundsdirektionen beslutastyrelsen eller om

medlemmar skallvilken förbundets övertasomav
hör till förbundetsvårda de handlingaroch som

arkiv.
redovisningshand-Förvaltningsberättelsen och

förbundsmcd-ochlingarna skall delges avvar en
redovisningshand-ochlemmama. När berättelsen

förbundsmedlemmar,samtligalingarna delgetts är
upplöstförbundet
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7 § förbundsmedlemEn inte nöjd Täcksmed 3 kap.ärsom av
redovisningen eller det skifte förrättats 27 § 21.som av
förbundets styrelse eller förbundsdirektionen,av
har väcka talan detta de övrigarätt att motom
förbundsmedlemmarna inom år från det slutre-ett
dovisningen delgavs medlemmen.
8 § Om det framkommer någon tillgång för kom-
munalförbundet efter dess upplösning eller om

väckstalan kommunalförbundet eller detmot om
på uppkommer behov ytterligaresättannat av en
likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.

9 § Tvister kommunalförbunds likvidation och Täcks 3 kap.om av
upplösning enligt l och 2 §§ förbunds- 27 § 21 och 23.samt om
medlems till utträde enligt 3 § handläggs enligträtt
lagen 1929:145 skiljemän.om

10 § Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen 10 kap. tilläm-
1991:900 tillämpliga frågagäller i delar i Tillägg tillom pas.
kommunalförbund. fårBeslut överklagas såväl 11av
medlemmar förbundet medlemmar varje och 14 §§.av som av
kommun eller landsting ingår i förbundet.som

l fråga överklagande lånsrättens beslutom av
tillämpas 10 kap. 14 § kommunallagen. Om läns-

kammarrätteneller har upphävt besluträtten ett
eller förbjudit verkställs, fårdet beslutet över-att
klagas också förbundsmedlem.av en
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i Sverige 1996Kommunalförbunden år

Kommunalförbundet Norrvattenl.

Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna,Danderyd,Medlemmar:
Vallentuna,Upplands-Bro, Upplands-Väsby,Sundbyberg, Täby,

Österåker, Uppsala 13.Vaxholm,
Ändamål: Vattenförsörjning

FörbundsfullmäktigeOrganisation:
64Antal anställda:

Omslutning: 98 mkr

Käpplaförbundet2.

Solna, Täby,Lidingö, Sigtuna, Sollentuna,Danderyd,Medlemmar:
9.Upplands-Väsby, VallentunaUpplands-Bro,

Ändamål: Avlopp
FörbundsfullmäktigeOrganisation:

anställda: 41Antal
Omslutning: 71 mkr

BrandsförsvarsförbundSolna-Sundbybergs3.

och Sundbyberg 2Medlemmar: Solna
Ändamål: Räddningstjänst

FörbundsdirektionOrganisation:
anställda: 79Antal

Omslutning: 35 mkr
förbundsfullmäktige.hade tidigareAnmärkning: Förbundet

Brandförsvarsförbund4. Södra Roslags

ÖsteråkerVaxholm, 5.Danderyd, Täby; Vallentuna,Medlemmar:
Ändamål: Räddningstjänst

FörbundsfullmäktigeOrganisation:
deltidanställda: 170, 40Antal varav

mkrOmslutning: 55
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Brandförsvarsförbund5. Södertörns

Medlemmar: Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö 4
Ändamål: Räddningstjänst

FörbundsdirektionOrganisation:
Antal anställda: 199

91 mkrOmslutning:
ombesörjerAnmärkning: Bildat 1993. Förbundet Sjuktransporter enligt

fr.o.m.avtal med Stockholms läns landsting 1996-07-01.

Vårdförbundet Sörmland6.

Medlemmar: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker 9
Ändamål: socialtjänsten, rekrytering,Vård och behandling inom

familjehem familjerâdgivningutredning och kontraktering samtav
Organisation: Förbundsdirektion

anställda: 30Antal
mkrOmslutning: 15

familjerådgivningenAnmärkning: Förbundet sköter 5 av
medlemmarna.

vattenverksförbundNyköpings-Oxelösunds7.

Nyköping och Oxelösund 2Medlemmar:
Organisation: Förbundsfullmäktige
Ändamål: Vattenförsörjning
Antal anställda: O
Omslutning: mkr7

Länstrafiken8. Kronoberg

Markaryd, Tingsryd,Alvesta, Lessebo, Ljungby,Medlemmar:
Älmhult, Kronoberg 9Uppvidinge, Växjö, Landstinget

Ändamål: Kollektiv trafik
FörbundsfullmäktigeOrganisation:

Antal anställda: ll
Omslutning: 130 mkr
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9. Kommunalförbundet V0B Kronoberg

Medlemmar: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö,
Ärnhult 7.
Ändamål: Vård och behandling inom socialtjänsten, rekrytering ochav
stöd till familjehem m.m.
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 36
Omslutning: 19 mkr

Ölands10. kommunalförbund

Medlemmar: Borgholm och Mörbylånga 2
Ändamål: Flersaksförbund översiktlig planering, räddningstjänst,
samordning insatser för turism.av
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 19
Omslutning: 17 mkr
Anmärkning: Förbundet hade tidigare förbundsfullmäktige.
Turismfrågorna sköts aktiebolag helägt förbundet.ärettav som av

11 Kalmarsunds gymnasieförbund.

Medlemmar: Kalmar, Borgholm, Mörbylånga., Torsås 4
Ändamål: Gymnasieutbildning och vuxenutbildning
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 500, 80 på deltidvarav ca
Omslutning: 114,5 mkr

ÄndamåletAnmärkning: Bildat 1994. omfattar inte verksamheten vid
Torsås korrespondensgymnasium. Omslutningen verksamhetavser
under andra halvåret 1995.

Vårdförbundet12. Blekinge

Medlemmar: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg
5
Ändamål: Vård och behandling inom socialtjänsten, rekrytering,
utredning och kontraktering familjehem familjerådgivningsamtav
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 41
Omslutning: 19 mkr
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iinträdekommunsKarlskronaFörslag1992.BildatAnmärkning: om
beredning.underförbundet är

förKommunalförbundLandskrona-Kävlinge-Svalövs13.
Gymnasieutbildning

3SvalövLandskrona,Kävlinge,Medlemmar:
Ändamål: Gymnasieutbildning

FörbundsdirektionOrganisation:
150anställda:Antal

mkr74,1Omslutning:
1992BildatAnmärkning:

kollektivtrafikLänsMalmöhusförKommunalförbundet14.

landsting 2Malmöhus länsochkommunMalmöMedlemmar:
Ändamål: trafikKollektiv

FörbundsfullmäktigeOrganisation:
anställda: 5Antal

mkr580Omslutning:
helägtaktiebolag ärskötsDriften1992. ettBildat somAnmärkning: av

förbundet.av

kommunalförbundMellanskånes15.

3Hörby, HöörEslöv,Medlemmar:
gymnasieutbildning,planeringÄndamål: turism,Flersaksförbund av

m.m.upphandlingmiljö,
FörbundsdirektionOrganisation:

anställda: 3Antal
mkr3Omslutning:

GymnasieförbundetSydskånska16.

Ystad 4Skurup,Sjöbo,Tomelilla,Medlemmar:
Ändamål: Gymnasieutbildning

FörbundsdirektionOrganisation:
deltidpä23205,anställda:Antal varav

mkr134Omslutning:
1993BildatAnmärkning:
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17. Sydvästra Skånes Kommunalförbund

Medlemmar: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp,
Svedala, Trelleborg, Vellinge 9
Ändamål: Flersaksförbund samhällsplanering, räddningstjänst, turism,
miljövård, intagning till gymnasieskolan m.m.
Organisation: Förbundsfullmäktige
Antal anställda: 5,5, 3 projektanställdavarav
Omslutning: 6 mkr

18. Kommunalförbundet Fyrstadskansliet

Medlemmar: Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg 4
Ändamål: Kansli för samordning och genomförande projekt förav
strukturfondprogram, infrastrukturfrågor, omvårdnad m.m.
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: på deltidvarav en
Omslutning: 2 mkr

19. Göteborgs och Bohus läns vårdskoleförbund

Medlemmar: Göteborg och Buhuslandstinget 2
Ändamål: Vârdhägskola
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 209
Omslutning: 110 mkr

20. Göteborgsregionens Kommunalförbund

Medlemmar: Kungsbacka, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal,
Öckerö,Partille, Stenungssund, Tjörn, Ale Lerum 11

Ändamål: Flersaksförbund regionplanering, näringsliv/marknadsföring,
kommunikationer, teknisk försörjning, utbildning, och miljövård,natur-
bostadsförsörjning, finansiering den regionala verksamheten,av
service till medlemmarna med utbildning, upphandling samtm.m.
intagning till gymnasieskolan
Organisation: Förbundsfullmäktige
Antal anställda: 56, 17 projektanställda eller anställda på viss tidvarav
Omslutning: 72,9 mkr
Anmärkning: kommuner2 beslutar själva intagningen till gymnasieskolan.om
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BosamkanslietKomunalförbundet21.

Strömstad, Tanum,Munkedal, Sotenäs,Lysekil,Medlemmar:
Uddevalla 6

frågorÄndamål: iutredningarKansli för gemensamma
FörbundsdirektionOrganisation:

4anställda:Antal
mkr5Omslutning:

StreteredfastighetenförKommunalförbundet22.

2BohuslandstingetochstadGöteborgsMedlemmar:
Ändamål: Fastighetsförvaltning

FörbundsdirektionOrganisation:
0anställda:Antal
mkr10Omslutning:

räddningstjänstförbundHärryda-Partille23.

Partille 2ochHärrydaMedlemmar:
Ändamål: Räddningstjänst

FörbundsdirektionOrganisation:
32anställda:Antal
mkr20Omslutning:

Göteborg-MölndalRäddningstjänstförbundet24.

2MölndalochGöteborgMedlemmar:
Ändamål: Räddningstjänst

FörbundsdirektionOrganisation:
700anställda:Antal

mkr296Omslutning:
Kungsbackablir1997-01-011992. Fr.o.m.BildatAnmärkning:

och750då tillstigeranställdaAntaletförbundet.imedlemkommun
mkr.329tillomsättningen ca
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25. Kommunalförbundet för Bibliotekssamverkan i Norra Bo-
huslän

Medlemmar: Sotenäs, Strömstad, Tanum 3
Ändamål: Gemensamt ADB-baserat biblioteks-, lântagar- och mediare-
gister
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: O
Omslutning:
Anmärkning: Bildat 1996. Förbundet har bildats för uppfylla Da-att
tainspektionens krav för godkännande samverkan ett gemensamtav om
låntagarregister.

26. Dalslands Kommunalförbund

ÅmålMedlemmar: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, 5
Ändamål: Flersaksförbund strukturfonder, övergripande frågor om
näringsliv, högskola, turism och planering landskapet, huvudman för
Ekolandskap Dalsland m.m..
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: -
Omslutning: -
Anmärkning: Bildat 1996. Förbundet under uppbyggnadär

Älvsborgs27. Södra Räddningstjänstförbund

Medlemmar: Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 5
Ändamål: Räddningstjänst och närliggande verksamhet
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 410, 115 på deltidvarav
Omslutning: 73 mkr budgeterad för 1996
Anmärkning: Bildat 1995.

Älvsborg28. Kommunalförbundet för länssjukvården i Norra och
Norra Bohuslän

ÄlvsborgMedlemmar: Landstinget i och Bohuslandstinget 2
Ändamål: länssjukvård
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 5.000
Omslutning: 1.980 mkr budgetram
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1995.Anmärkning: Bildat

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten29.

Falköping, Skara, Skövde 3Medlemmar:
Ändamål: Vattenförsörjning

FörbundsfullmäktigeOrganisation:
anställda: 6Antal

10 mkrOmslutning:

LandstingsangelägenheterförKommunalförbundVästsveriges30.

Älvsborg, LandstingetLandstingetBohuslandstinget,Medlemmar:
Göteborgs stad 4Skaraborg,

Ändamål: sjukvårdochSamordning hälso-av
FörbundsfullmäktigeOrganisation:

anställda: 9Antal
budgeteradmkrOmslutning: 3

planerings-tidigarehar1995. FörbundetAnmärkning: Bildat ersatt en
Verksamhetenbefogenheter.uppgifter ochgivits vidgadenämnd och

Kommunal-tillväckts namnbyteFörslag har1996-01-01.inledds om
Götaland.förbundet Västra

vattenverksförbundoch GrumsKarlstads31.

2Karlstad och GrumsMedlemmar:
Ändamål: Vattenförsörjning

FörbundsfullmäktigeOrganisation:
anställda: 2Antal

mkrOmslutning: 3

VårdförbundVärmlands Läns32.

Hagfors,Forshaga, Grums,Filipstad,Arvika, Eda,Medlemmar:
Storfors, Sunne,Munkfors,Kristinehamn,Karlstad, Kil,Hammarö,

Årjäng 16Torsby,Säffle,
Ändamål: ochrekryteringsocialtjänsten,behandling inomVård och av

familjehemstöd till m.m.
FörbundsdirektionOrganisation:

Antal anställda: 11
Omslutning: mkr11
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33. Kolbäcksdalens gymnasieförbund

Medlemmar: Hallstahammar och Surahammar 2
Ändamål: Gyrrmasieutbildning
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 120
Omslutning: 104 mkr
Anmärkning: Bildat 1992.

34. Västerbergslagens Utbildningscentrum

Medlemmar: Ludvika och Smedjebacken 2
Ändamål: Gymnasieutbildning
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 150
Omslutning: 105 mkr
Anmärkning: Bildat 1994.

35. Gästrike Räddningstjänstförbund

Medlemmar: Gävle, Ockelbo, Sandviken 3
Ändamål: Räddningstjänst
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 200, 102 på deltidvarav
Omslutning: 43,5 mkr
Anmärkning: Bildat 1994

36. Kommunalförbundet Gästrike Inköp

Medlemmar: Gävle, Hofors, Ockelbo 3
Ändamål: Upphandling
Organisation: Förbundsdirektion
Antal anställda: 11
Omslutning: mkr1 budgeterad
Anmärkning: Bildat 1995. Verksamheten inleddes 1996-03-01

37. Kommunalförbundet "Inköp Hälsingland"

Medlemmar: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker,
Söderhamn 6
Andamål: Upphandling
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FörbundsdirektionOrganisation:
12anställda:Antal

budgeteradmkrOmslutning: 5
1996-02-01inleddesVerksamheten1995.BildatAnmärkning:

RäddningstjänstförbundSundsvall-Timrå38.

Timrå 2ochSundsvallMedlemmar:
Ändamål: Räddningstjänst

FörbundsdirektionOrganisation:
deltidpå113anställda: 224,Antal varav

mkr49Omslutning:

Östra NorrbottenRäddningstjänstförbundet39.

Övertorneå 3Kalix ochHaparanda,Medlemmar:
Ändamål: räddningstjänstenLedning av

FörbundsdirektionOrganisation:
anställda: 5Antal

Omslutning: -
1996-07-01.inleddesVerksamheten1996.BildatAnmärkning:

kommunalförbundLapplands40.

Pajala 4Kiruna,Jokkmokk,Gällivare,Medlemmar:
distansundervisninghögskoleutbildningÄndamål: Administration av

FörbundsdirektionOrganisation:
anställda: 5Antal

mkr12Omslutning:

därbokslut,års1995omslutningenredovisningenAnmärkning: I avser
1996.juniiförhållandenaanställdaantaletochinget annat anges,
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