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Kommunjurist
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Kommunstyrelsen

Reviderad förbundsordning för
göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har utarbetat ett förslag till ny förbundsordning
för GR.
Förbundsfullmäktige i GR har den 16 december 2014, § 104, godkänt förslag till reviderad
förbundsordning för GR, daterad 2014-10-14, och sänt ut förslaget för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Förslaget har framtagits bl a mot bakgrund
av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag, för
att förtydliga GR:s budgetprocess samt för att bättre svara upp mot uppdrag och verksamhet
inom förbundet.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Sektorn överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
E-post GR expediering beslut - Reviderad förbundsordning GR - information om
svarstider
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, förslag
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, gällande
Utdrag ur protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde 2014-12-16, § 104

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

2(2)

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
GR
För kännedom
Kommunchef
Utvecklings- och planeringssekreteraren KS
Valberedningens sekreterare

Bakgrund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har utarbetat ett förslag till ny förbundsordning
för GR.
Förbundsfullmäktige i GR har den 16 december 2014, § 104, godkänt förslag till reviderad
förbundsordning för GR, daterad 2014-10-14, och sänt ut förslaget för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Förslaget har enligt protokollet framtagits
bl a mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och
delägda bolag, för att förtydliga GR:s budgetprocess samt för att bättre svara upp mot
uppdrag och verksamhet inom förbundet.

Sektorns bedömning
Förbundsordningen för ett kommunalförbund fastställs enligt 4 kap 27 § kommunallagen av
förbundsmedlemmarnas (medlemskommunernas) fullmäktige. Om ett kommunalförbund tar
upp frågan om att ändra förbundsordningen, bör medlemskommunerna enligt
kommunstyrelsesektorns mening involveras i beredningen av förbundsordningen innan ett
förslag behandlas av förbundsfullmäktige och innan förslaget skickas till
medlemskommunernas fullmäktigt för antagande. Kommunstyrelsesektorn finner därför inte
skäl att lämna något förslag, om inte kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige begär ett
utlåtande i sak.
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