Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-05-15

§ 148
Förbundsordning Räddningstjänsten Väst och
Reglemente för direktionen respektive revisorer i
Räddningstjänsten Väst; nu fråga om revidering av
förbundsordningen och reglementena., KS 2018/125
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Under förutsättning att Varbergs kommun fattar ett likalydande beslut,

godkänna revidering av förbundsordning och reglementen för direktionen
respektive revisorerna Räddningstjänsten Väst.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av nya kommunallagens ikraftträdande behövde
Räddningstjänsten Västs förbundsordning ses över för att leva upp till nu
gällande lagkrav. Även reglementena för direktionen respektive revisorerna
i kommunalförbundet behövde ses över. Räddningstjänsten Väst
(tjänstemannaorganisationen) har tagit fram ett förslag till revidering som
därefter bearbetats av kommunstyrelseförvaltningarna i Varberg och
Falkenberg. De reviderade dokumenten har gåtts igenom vid ägarsamrådet
den 10 april, vilket resulterat i de nu framlagda förslagen.
Motivering av beslut
En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. Den innehåller
förändringar som påverkar kommunalförbund och deras förbundsordningar
genom att en digital anslagstavla måste finnas och det ska anges hur
revisorerna utses (tidigare kunde bara en av medlemmarnas fullmäktige utse
revisorerna). Dessa förändringar har tagits med i förslag till revidering av
förbundsordning. Den nya kommunallagen föranleder även ändringar i
reglementet då kapitelindelningen förändrats.
I samband med översynen har även diverse revideringar gjorts i
förbundsordningen samt reglementena som bättre återspeglar hur
verksamheten fungerar idag och hur saker bör benämnas, exempelvis ändras
ägardirektivet efter behov och inte nödvändigtvis varje mandatperiod,
ägarsamråd har bytts mot medlemsforum och ett förtydligande kring vem
som ska tjänstgöra för ordförandens/vice ordförandens förfall har lagts in.
Med hänsyn till att kommunernas uppsiktsplikt för kommunalförbundet är
identisk med den uppsiktsplikt som gäller för kommunala bolag, bör det
precis som i bolagens ägardirektiv regleras att kommunalförbundet ska
säkerställa att kommunernas fullmäktigeförsamlingar får ta ställning innan
beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Ekonomi
Revideringen medför ingen ekonomisk påverkan för kommunen.

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-05-15

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-19
Förslag till reviderad förbundsordning och reglementen, 2018-04-10.
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