Förbundsfullmäktige – ärende 3
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-09-02, Diarienummer: 2021-00167
Datum: åååå-mm-dd

Upphävande av beslut vid
förbundsfullmäktiges
sammanträde 2021-06-15
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås upphäva besluten §§ 90-99, 101-105 från
förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-06-15.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal beslut fattade vid förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-06-15 har
överklagats till förvaltningsrätten och därefter tills vidare inhiberats av
förvaltningsrätten. De flesta av dessa beslut inhiberades mot bakgrund av att
den överklagande menar att fullmäktiges möte på distans inte har genomförts
på ett sätt så att alla kunde se och höra det som föregick på mötet på ett
likvärdigt sätt. Förvaltningsrätten kommer senare att slutligen pröva ärendet.
Följande beslut gäller alltså tills vidare inte: § 88, §§ 90 - 99 och §§ 101 - 105.
Förvaltningsrättens beslut innebär att de inhiberade besluten enligt ovan inte
får verkställas.
Då det är angeläget för förbundet att få gällande beslut i dessa ärenden föreslås
att ett antal beslut upphävs och att vid detta sammanträde nya beslut fattas i
dessa ärenden, enligt utsänd föredragningslista.

Beslutsunderlag
•

Protokoll förbundsfullmäktige 2021-06-15

•

Överklagande GR 8284-21 ab 1

•

Beslut förvaltningsrätten mål nr 8284-21

•

Yttrande till förvaltningsrätten 2021-08-20 med bilagor och länkar

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Upphävande av beslut

Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll
NÄRVARANDE

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Ledamöter
Pernilla Övermark (S), Mölndal, ordförande
Camilla Widman (S), Göteborg
Roshan Yigit (S), Göteborg
Mariya Voyvodova (S), Göteborg
Ingrid Andreae (S), Göteborg
Marina Johansson (S), Göteborg
Håkan Hallengren (S), Göteborg
Anders Moberg (S), Göteborg
Martin Wannholt (D), Göteborg
Jessica Blixt (D), Göteborg
Anna-Karin Hammarstrand (D), Göteborg
Bengt-Åke Harrysson (D), Göteborg
Henrik Munck (D), Göteborg
Iréne Sjöberg Lundin (D), Göteborg
Peter Danielsson (D), Göteborg
Jonas Ransgård (M), Göteborg
Hampus Magnusson (M), Göteborg
Anneli Rhedin (M), Göteborg
Axel Josefson (M), Göteborg
Kristina Tharing (M), Göteborg
Mattias Tykesson (M), Göteborg
Daniel Bernmar (V), Göteborg
Mikael Wallgren (V), Göteborg
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Björn Tidland (SD), Göteborg
Krista Femrell (SD), Göteborg
Helene Odenjung (L), Göteborg
Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg
Axel Darvik (L), Göteborg
Eva Flyborg (L), Göteborg
Karin Pleijel (MP), Göteborg
Dalibor Eminefendic (MP), Göteborg
Emmyly Bönfors (C), Göteborg
Sabina Music (C), Göteborg
Jörgen Knudtzon (KD), Göteborg
Stina Séwen (FI), Göteborg
Monica Samuelsson (S), Ale
Sune Rydén (KD), Ale
Thorsten Larsson (M), Alingsås
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Leif Hansson (S), Alingsås
Birgit Börjesson (S), Alingsås
Jens Christian Berlin (L), Alingsås
Per Vorberg (M), Härryda
Grim Pedersen (M), Härryda
Patrik Linde (S), Härryda
Christian Johansson (M), Kungsbacka
Lisa Andersson (M), Kungsbacka
Thure Sandén (M), Kungsbacka
Maria Gathendahl (M), Kungsbacka
Eva Borg (S), Kungsbacka
Johan Tolinsson (S), Kungsbacka
Fredrik Hansson (C), Kungsbacka
Monica Neptun (L), Kungsbacka
Carita Boulwén (SD), Kungsbacka
Monica Haraldsson (M), Kungälv
Miguel Odhner (S), Kungälv
Pia Gillerstedt (S), Kungälv
Anders Holmensköld (M), Kungälv
Thomas Loong (L), Kungälv
Lennart Wassenius (C), Lerum
Renée Bengtsson (S), Lerum
Jörgen Andersson (C), Lilla Edet
Kristian Vramsten (M), Mölndal
Marcus Claesson (L), Mölndal
Stefan Gustafsson (S), Mölndal
Marith Hesse (M), Partille
Thorbjörn Carlsson (S), Partille
Melisa Nilsson (S), Stenungsund
Emma Ramhult (V), Stenungsund
Gun Alexandersson-Malm (L), Tjörn
Rosalie Sanyang (S), Tjörn
Maria Brauer (S), Öckerö
Tjänstgörande ersättare
Sofi Bringsoniou (S), Göteborg
Claudia Pedrini (S), Göteborg
Lillemor Williamsson (D), Göteborg
Joel Wickman (M), Göteborg
Sofie Gyllenwaldt (M), Göteborg
Anders Svensson (M), Göteborg
Åsa Hartzell (M), Göteborg
Erik Norén (V), Göteborg
Marcus Lüthje (SD), Göteborg
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Kristina Norén Lallo (KD), Göteborg
Pär-Göran Björkman (S), Alingsås
Kersti Lagergren (M), Härryda
Margit Hvid (S), Lilla Edet
Merjem Maslo (M), Mölndal
Elin Andersson (L), Mölndal
Marie Lindqvist (V), Mölndal
Isabelle Asadian (S), Partille
Jan Utbult (KD), Öckerö
Övriga ersättare
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda
Siw Hallbert (S), Härryda
Marianne Pleijel (M), Kungsbacka
Rickard Wäst (S), Kungsbacka
Maj-Britt Rane-Andersson (S), Kungsbacka
Ingela Rossi (S), Kungälv
Sekreterare
Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen
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§ 87. Välkommen
Fullmäktiges ordförande Pernilla Övermark (S), Mölndal, hälsar välkommen
och öppnar sammanträdet.
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Ordföranden ger även praktiska anvisningar till de ledamöter och ersättare
som deltar på distans.

Justeras:

4 (23)
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Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 88. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt
bestämmande av tid för justeringen
Beslut
På förslag av ordföranden utses Camilla Widman (S), Göteborg, och Kristian
Vramsten (M), Mölndal, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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Justering äger rum digitalt via Netpublicator Sign, 17 juni 2021.
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§ 89. Muntliga föredragningar
Anna-Lena Mellquist (S), förtroendevald revisor, informerar om revisionen av
GR under 2020.

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Helena Söderbäck, förbundsdirektör, informerar om förslag till reviderad
politisk organisation för GR – ärende 12 och 13. Hon informerar dessutom om
årsredovisning för GR 2020 – ärende 5.
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§ 90. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i
förbundsfullmäktige
Diarienummer: 2021-00003, 2020-00394
Beslut
Anmälningsärendena antecknas.
Ordföranden hälsar de nya ledamöterna och ersättarna välkomna till
förbundsfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
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Från medlemskommunernas fullmäktige har inkommit anmälan om val av nya
ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, enligt bilaga.
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§ 91. Val av ersättare i styrelsen samt skolnämnden för ISGR
Diarienummer: 2020-00370, 2020-00371
Beslut
För år 2021 och fram till och med bolagsstämman 2022 väljs till styrelsen och
nämnden Renée Bengtsson (S), Lerum, som ersättare, och till styrelsen
företagsrepresentanten Veronica Ekstedt Nyberg (Volvo Cars), som ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kl Kap 10 § 3 ska fullmäktige utse styrelseledamöter i hel- och delägda
bolag. Detta gäller även kommunalförbund.
Dennis Ljunggren (S), Ale, har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen
samt i skolnämnd för ISGR. Till ny ersättare i styrelse och skolnämnd föreslår
GR:s valberedning Renée Bengtsson (S), Lerum.
Till ny ersättare i styrelsen föreslår ISGR:s styrelsepresidium dessutom
företagsrepresentanten Veronica Ekstedt Nyberg (Volvo Cars). I nämnden
ingår inte företagsrepresentanterna, men de adjungeras.
Skickas till
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ISGR
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§ 92. Årsredovisning för GR avseende år 2020
Diarienummer: 2020-00156

Beslut
Föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionen (GR) för år 2020
huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys fastställs.
Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga. GR
uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket
däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till
556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och
där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala
samverkansorganisationer. Den sammanställda redovisningen för GR och
dotterbolagen visar ett negativt resultat på 24 162 tkr och med en omsättning
på 833 347 tkr. GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god
ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för GR 2020
Skickas till
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Medlemskommunerna
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§ 93. Revisionsrapport 2020 kring granskning av förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt
Diarienummer: 2020-00346
Beslut
Mottagandet av revisionsrapport 2020 kring granskning av förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt samt informationen om förbundsstyrelsens handlingsplan med
anledning av rapporten antecknas.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar
uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över
hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbundsstyrelsen. Revisorerna redovisar därför fyra
rekommendationer/förbättringsområden som man begär förbundsstyrelsens
svar på.
Förbundsstyrelsen antog vid sammanträde 2021-03-19 en handlingsplan med
anledning av de av revisorerna identifierade förbättringsområdena. GR
presenterade där förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten
kopplat till framtagna rutiner och riktlinjer.
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Beslutsunderlag


Följebrev från revisionen, GR



Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY



Göteborgsregionens handlingsplan utifrån revisorernas granskning av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt



Protokollsutdrag § 251 förbundsstyrelsen 2021-03-19.
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§ 94. Revisionsrapport 2020 kring granskning av projektstyrning
Diarienummer: 2020-00346
Beslut
Mottagandet av revisionsrapport 2020 kring granskning av projektstyrning
samt informationen om förbundsstyrelsens handlingsplan med anledning av
rapporten antecknas.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
kring GR:s projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och
uppföljning av projekt.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen i stort har
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. De
menar att det dock saknas riktlinjer och rutiner för avdelnings- och
enhetschefers arbete samt för projekt med finansiering från
medlemskommunerna. Vidare anges att det saknas en övergripande roll- och
ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket
ansvar de har i arbetet med projekt. Dessutom visar granskningen att det
saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med uppföljning.
Revisorerna redovisar därför två rekommendationer/förbättringsområden
som man begär förbundsstyrelsens svar på.
Förbundsstyrelsen antog vid sammanträde 2021-03-19 en handlingsplan med
anledning av de av revisorerna identifierade förbättringsområdena. GR
presenterar där förslag till insatser i syfte att förbättra projektstyrningen.
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Beslutsunderlag


Protokollsutdrag § 250 förbundsstyrelsen 2021-03-19.



Göteborgsregionens handlingsplan utifrån revisorernas granskning av
projektstyrning



Följebrev från revisionen, GR



Granskningsrapport rörande projektstyrning
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§ 95. Förstudie avseende utbildningsgruppens arbete med antagning
Diarienummer: 2020-00346
Beslut
Mottagandet av förstudie avseende utbildningsgruppens arbete med antagning
antecknas.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom GR har EY genomfört en
förstudie kring utbildningsgruppens arbete med antagning. Syftet har varit att
översiktligt kartlägga utbildningsgruppens arbete med antagning till
gymnasieskolan. Utifrån vad förstudien visar bedriver utbildningsgruppen ett
ändamålsenligt arbete med antagning till gymnasieskolan. Efter genomförd
förstudie har ett utvecklingsområde identifierats avseende aktualiteten på det
dokument som samlar de regionalpolitiska utbildningsmålen, givet att
dokumentet daterar till 2001.
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Beslutsunderlag


Följebrev från revisionen, GR



Förstudie avseende utbildningsgruppens arbete med antagning
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§ 96. Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning för år 2020
Diarienummer: 2020-00346.026

Beslut
Mottagandet av revisionsberättelse 2020 med tillhörande rapporter antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Revisionsberättelse för GR 2020 har tagits fram och undertecknats av GR:s
förtroendevalda revisorer. Aktuella revisionsrapporter för revisionen av GR
2020 bifogas revisionsberättelsen.
Under året har det genomförts fördjupade granskningar kring uppsiktsplikt
och projektredovisning, liksom en kartläggning av gymnasieantagningens
arbete.
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Beslutsunderlag


Revisionsberättelse 2020



Redogörelse för revisionen år 2020



Rapport Grundläggande granskning 2020



Rapport Granskning årsbokslut 2020
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§ 97. Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2022
Diarienummer: 2021-00039
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter
som bedrivs i bolagsform. Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till
förbundsstyrelsen där det för varje enskilt aktiebolag framgår om
verksamheten som bedrivits under föregående kalenderår bedöms ha varit
förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Den samlade bedömningen är att det finns såväl formella rutiner som
inarbetade informella strukturer för formerna för uppsiktsplikten för både
Gryning Vård AB och ISGR AB. Bedömningen är därför att förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt är ändamålsenlig och att den fungerat tillfredställande.
Förbundsstyrelsen godkände 2021-03-19 föreliggande uppföljning avseende
sin utförda uppsiktsplikt i egna bolag för 2020 samt fastställde att ISGR AB och
Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet under 2020 i enlighet med det
fastställda ändamålet för verksamheten.
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Beslutsunderlag


Protokollsutdrag § 254, förbundsstyrelsen 2021-03-19



Självskattning Gryning Vård AB för 2020



Självskattning ISGR AB för 2020
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§ 98. Rambudget för Göteborgsregionen (GR) 2022
Diarienummer: 2021-00005.021
Beslut
Föreliggande rambudget för GR 2022 godkänns.
Kommunernas avgift till GR för år 2022 fastställs till 72,64 kr/invånare, med
fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 202012-31.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2021-02-12 att översända ett
förslag till rambudget för GR år 2022 till medlemskommunerna med
hemställan om synpunkter senast 2021-04-01. Beslut fattas i förbundsstyrelsen
7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under
senare delen av 2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19
november och i förbundsfullmäktige 14 december.
Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från
och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför
2022. I förslaget finns en konsekvensbeskrivning av en minskning av
årsavgiften som innebär minskade bidrag till vissa organisationer, samt
effektivisering av GR:s verksamhet, vilket kan minska operativa insatser
gentemot medlemskommunerna.
Förbundsdirektören har även fått i uppdrag att utreda en eventuell frysning
av årsavgiften till och med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta
ställning till först inför rambudget 2023.
Kommunernas inkomna beslut och synpunkter sammanfattas i föreliggande
tjänsteskrivelse.
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Beslutsunderlag


Protokollsutdrag §275, förbundsstyrelsen 2021-p5-07



Rambudget 2022



Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)



Plan och detaljbudget 2021 (länk)



Protokollsutdrag § 221



Styrelseärende 7 – 2020-11-27

Skickas till
Medlemskommunerna
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Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
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§ 99. Reviderad politisk organisation för GR
Diarienummer: 2019-00391.010
Beslut
Förslag på reviderad politisk organisation för GR att gälla från och med 1
januari 2023 godkänns.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna antecknar via Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg, till
protokollet följande yttrande: ”Sverigedemokraterna motsätter sig skrivningen
om att i förbundsordningen införa att vi inte längre kommer följa lagen om
proportionellt valsätt. Det är och har historiskt varit en viktig princip som
värnat den demokratiska processen, att även små partier kan få rätt till platser,
oaktad vad andra partier tycker. Det är en viktig vägledande princip vi inte bör
rucka på.”
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Sammanfattning av ärendet
På förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska inriktningen 2020-2023 ett tema. I samband med denna diskussion gav förbundsstyrelsen förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation
och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.
I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt att
uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny
politisk organisation för GR. En politisk arbetsgrupp med inbjudna
representanter för alla i förbundsstyrelsen representerade partier har berett
föreliggande förslag. Arbetsgruppens diskussioner har skett med utgångspunkt
från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.
Vid sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag
till reviderad politisk organisation för GR. Förbundsstyrelsen uppdrog
samtidigt åt den politiska arbetsgruppen att bedöma om en komplettering bör
göras i förbundsordningen avseende tillämpandet av proportionella val inom
förbundet, efter ett inspel från Daniel Bernmar (V), Göteborg. Enligt
kommunallagen 9 kap 8 § ska proportionella val tillämpas om det så begärs enligt vad som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt – om inte
något annat följer av förbundsordningen.
Vid sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen på förslag från
arbetsgruppen ett kompletterat förslag som nu är förelagt förbundsfullmäktige.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag § 282 förbundsstyrelsen 2021-05-28



Protokollsutdrag § 276 förbundsstyrelsen 2021-05-07



Utredning - diskussionsunderlag 2020-09-01

Skickas till
Medlemskommunerna

Justeras:
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR
Diarienummer: 2021-00096
Beslut
Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den
reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid
sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag.
Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt
förslag till reviderad politisk organisation för GR.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Skickas till

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Medlemskommunerna

Justeras:
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 101. Reviderat revisionsreglemente för GR
Diarienummer: 2021-00111
Beslut
Förslag till revisionsreglemente för GR att gälla från 1 juli 2021 och till dess
förbundsfullmäktige fattar annat beslut antas.
Sammanfattning av ärendet
Kap 9, 18 § i Kommunallagen anger att ”Fullmäktige får meddela närmare
föreskrifter om revisionen”. Dessa föreskrifter meddelas i ett
revisionsreglemente, som alltså reglerar relationen mellan GR:s
förbundsfullmäktige och deras revisorer.
En revidering har gjorts av revisionsreglemente för GR som antogs av
förbundsfullmäktige 2017. Revisionsreglementet har tagits fram och beretts i
samarbete mellan förbundsfullmäktiges presidium och GR:s förtroendevalda
revisorer.

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Beslutsunderlag


Förslag till reviderat revisionsreglemente för GR



Protokollsutdrag § 193, revisionsmötet 2021-05-10

Justeras:
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 102. Fastställande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträden
2022
Diarienummer: 2021-00083.010
Beslut
Förbundsfullmäktiges sammanträden under år 2022 äger rum 14 juni och 13
december.
Skickas till

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Medlemskommunerna

Justeras:
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 103. Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen
Diarienummer: 2018-00398.90
Beslut
För GR:s del utses Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs
stad till arkivmyndighet för stiftelsen. Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och
informationshantering i Västra Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska
tillämpas av stiftelsen.
Protokollsanteckning
Åsa Hartzell (M), Göteborg, deltar inte i beslutet
Sammanfattning av ärendet
Västkuststiftelsen är enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) likställd med myndighet när det gäller handlingsoffentlighet
eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen
tillsammans utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. I de
fall flera kommuner eller flera landsting tillsammans utser styrelsen i en
organisation fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det
landsting som kommunerna eller landstingen kommer överens om.
De tänkta arkivmyndigheterna har haft samråd i frågan och beslutat att
föreslå att Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
blir arkivmyndighet för Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsens styrelsemöte
beslöt 19 mars 2021 att föreslå regionfullmäktige i Västra Götaland respektive
förbundsfullmäktige i Göteborgsregionen att besluta att Arkivnämnden för
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ska utses till arkivmyndighet för
stiftelsen samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och
informationshantering i Västra Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska
tillämpas av stiftelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll från Västkuststiftelsens styrelsemöte 19 mars 2021.

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Skickas till
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Västkuststiftelsen
Göteborgs Stad

Justeras:
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 104. Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen
2020
Diarienummer: 2021-00092.026
Beslut
Mottagandet av årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för
Västkuststiftelsen antecknas.
För GR:s del beviljas ledamöterna i Västkuststiftelsens styrelse ansvarsfrihet
för år 2020.
Protokollsanteckning
Åsa Hartzell (M), Göteborg, deltar inte i beslutet
Sammanfattning av ärendet
GR tillsammans är med Västra Götalandsregionen och Region Halland
huvudman för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).
Årsredovisning för Västkuststiftelsen 2020 har tagits fram och översänts till
GR. Revisionsberättelsen kommer att undertecknas inom kort och därefter
komplettera föreliggande handling.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen 2020.
Skickas till

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Västkuststiftelsen
Region Halland
Västra Götalandsregionen

Justeras:
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 105. Anmälningsärenden
Beslut

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Förteckning över beslut fattade av förbundsstyrelsen,
utbildningsgruppen/antagningsnämnden samt skolnämnd för ISGR under
tiden december 2020 – maj 2021 antecknas till protokollet.

Justeras:

22 (23)

Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15, kl. 18.00-19.28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

§ 106. Anförande
Ordföranden önskar alla ledamöter och ersättare en trevlig sommar och
avslutar sammanträdet.

Sekreterare:

Gunnel Rydberg
Justeras:

Pernilla Övermark
Ordförande

Camilla Widman
Justerare

Signature reference: 241ce8ec-c51b-416e-b129-fb3b8cf07f9f

Kristian Vramsten
Justerare
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8 juli 2021
Till
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
GÖTEBORG
Förvaltningsrätten i Göteborg IAvd.
3
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
INKOM: 2021-07-08
MÅLNR: 8284-21
AKTBIL: 1

ÖVERKLAGAN
Klagande:

Johan Borre,
Kommunmedlem i Göteborgs kommun,
Barometergatan 13
418 41 Göteborg
Johan.borre@live.se

Överklagade beslut:

§§ 88, 90-105 Fullmäktige vid Göteborgsregionens
kommunalförbunds beslut den 15 juni 2021.

Saken:

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725),
förkortad KL

YRKANDEN
1. Jag anser att besluten under §§ 88,90-99, 101-105 har kommit inte har
kommit till på lagligt sätt enligt 13 kap. 8 § 1 KL.
2. Jag anser att beslutet under § 91 har till kommit på ett felaktigt sätt då
fullmäktige inte har beskrivit skolnämnden i förbundsstadgan och att den
saknar grundläggande kompetens i frågan om att bedriva för- grund och
gymnasieskola.
3. Jag anser att beslutet under § 100, förändringar i förbundsstadgan strider
mot lag.
4. Jag yrkar att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition på samtliga beslut
som överklagandet avser.
5. Jag yrkar att förvaltningsrätten överväger att överlämna målet till någon
av förvaltningsrätterna i Malmö eller Karlstad, alt till en annan
förvaltningsrätt utanför kammarrätten i Göteborgs domkrets utifrån
yrkandet i § 100 och där merparten av domstolens särskilda ledamöter har
eller har haft en koppling till frågan som tidigare eller nuvarande
kommunjurister i Västra Götalands län.
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UTVECKLANDE AV TALAN

1 YRKANDE 1 – Besluten har inte kommit till på lagligt sätt,
bristande beslutsförhet och ogiltighetsförklarande av
distansdeltagande.
1.1

Jag anser att besluten som fattats under §§ 89,90-99,101-105 inte har
tillkommit på lagligt sätt enligt 13 kap. 8 § 1 KL eftersom de ledamöter som
deltog i sammanträdet på distans inte har haft på sina videokameror och
därmed kan inte kravet som finns i 5 kap. 16 § första stycket KL anses vara
uppfyllt. De ledamöter som närvarande med sina avstängda videokameror på
distans ska därför inte ses närvarande enligt 5 kap. 16 § andra stycket KL. Då
endast 2 av 109 ledamöter var närvarande vid fullmäktiges sammanträde har
sammanträdet genomförts med färre än de 55 ledamöter som krävs för att
fullmäktige ska vara beslutsfört enligt 5 kap. 45 § KL. Eftersom besluten tar
tagits när fullmäktige inte varit beslutsmässigt. Besluten har såldes tillkommit
på ett otillåtet sätt och därför ska besluten undanröjas.

1.2

Av fullmäktiges arbetsordning och kommunallagen framgår följande om
möjligheten för ledamöter att närvara på distans:
§ 14 Närvaro på distans
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som
anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans vid det enskilda mötet.1
Av 5 kap. 16 § första stycket KL
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljudoch bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

1.3

I tjänsteskrivelsen den 9 juni 2020, inför beslutet om inrättande av § 14 i
arbetsordningen för fullmäktige, om att tillåta distansdeltagande framgår bl.a.
följande:
”Deltagande på distans får enligt kommunallagen endast ske om ljud-och
bildöverföring kan ske i realtid och samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor.”2

1

Göteborgsregionens kommunalförbunds arbetsordning, beslutad den 9 juni 2020, dnr 2019-00408.
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf041770/1598020780088/Arbetsordning%20f
ullm%C3%A4ktige%202020-06-09.pdf
2
Tjänsteskrivelse, ärende 13 - Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige, upprättad den 8
april 2020, dnr 2019-00408,
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1.4

Under punkten 87 vid fullmäktigemötet den 15 juni 2020, redogjorde
ordförande för de ordningsregler som skulle gälla för sammanträdet. Hon
lämnade bl.a. följande instruktion till de ledamöter som närvarande på
distans:
”Vi vädjar också till alla om att avstå från voteringar vid dagens möte. För att ett möte
med så stort antal personer ska fungera behöver alla stänga av så väl video- som
mikrofon, om man inte har ordet. Vi ber er att inte använda chatten för att begära ordet
under mötet, utan använd istället den funktionen handuppräckning i teams. När ni sedan
talar sätter ni på såväl video som mikrofon, och sedan stänger ni av bild och ljud igen
när ni har talat klart.” Ordförande Pernilla Övermark3

1.5

Det framgår inte av protokollet vilka av ledamöterna och ersättarna som var
deltagande på distans eller i vilken omfattning som ordförande hade medgivit
distansdeltagande för de ledamöter som inte var på plats på Anders
personsgatan 8. Av bifogad ljudfil och bild var det endast ordförande och vice
ordförande som var ledamöter på plats på Anders Persongatan 8, övriga var
med i mötet på distans. Av bilden framgår att samtliga övriga ledamöter
åtlydde ordförandens instruktion och hade sin kamera avstängd under hela
mötet, med undantag för när de inte talade. Detta innebar att ordförande inte
har kunnat säkerställa att samtliga ledamöter varit närvarande under samtliga
beslutade punkter. Vidare har ledamöterna inte kunnat se varandra i realtid
eller att vi åhörare har kunnat se ledamöterna under sammanträdet. Detta
strider direkt mot den beslutade arbetsordningen och kommunallagen.

1.6

Jag som medborgare har således inte kunnat se om de ledamöter som
ropades upp har varit delaktiga under hela mötet eller om de efter uppropet
har gjort andra saker än närvarat på mötet. Detta har en praktisk effekt
kopplat till om bestämmelsen i 5 kap. 20 § KL om när en ledamot har ansetts
avbrutits sin tjänstgöring. Det senare hade kunnat vara angeläget vid en
laglighetsprövning. Se bilaga 1, bild på vad som åhörare kunde se.

1.7

Kammarrätten i Sundsvall har den 14 juni 2021, i mål nr 276-277-21 bedömt
kravet om distansdeltagande. Domstolen skriver bl.a. följande:
”Enligt kammarrättens mening skiljer sig dock situationerna åt på så sätt att en
fysiskt närvarande deltagare själv kan påverka vad han eller hon kan se medan
en distansdeltagare är begränsad till vad de uppkopplade kamerorna visar. En
fysiskt närvarande person kan förflytta blicken, vända på sig eller på andra sätt
förflytta sig i salen för att kunna identifiera vilka som är närvarande.”

https://goteborgsregionen.se/download/18.48cea76817258eb831e32aed/1591553956005/Fullm%C3%A4ktige
%C3%A4renden%202020-06-09.pdf.
3
Till stöd för detta åberopas den ljudfil som lämnats in som bevisning, citatet avser tiden 05:48 - 06:24 i
ljudfilen.
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1.8

De deltagande på distans har inte genom kamerorna kunnat se åhörarna i
rummet på samma sätt som de närvarande ledamöterna i rummet. Vidare har
de inte haft möjlighet att se varandra i realtid då ordförande aktivt har bett
samtliga ledamöter att stänga av sin bildöverföring i direkt motsats till kravet
som finns i 5 kap. 16 § KL och fullmäktiges egna arbetsordning § 14. Detta
sammantaget gör detta att samtliga ledamöter som var med på distans inte
kan anses ha varit närvarande på det sätt som kommunallagen föreskriver. De
ledamöterna och ersättarna kan därför inte anses ha varit närvarande och
därmed har mötet inte varit beslutsfört. Detta innebär sammantaget att
besluten inte har kommit till på lagligt sätt.

2

YRKANDE 2 – Utseende av ledamot i skolnämnden för ISGR,
samt adjungera ledamot till samma nämn.

2.1

I förstahand anförs att beslutet att utse ledamöter till nämnden för ISGR
strider mot förbundsstadgan då det inte i den finns någon skolnämnd angiven
i stadgan och dess inbördes relation till de andra organen; Styrelsen,
antagningsnämnden och de beredningar som införs genom beslutet, på det
sätt som anges i 9 kap. 6 § punkten 2 KL.

2.2

Även om § 4.4 andra stycket i stadgan ger fullmäktige rätt att utse andra
organ för att uppnå ändamålen som anges i § 3 stadgan, så bör stadgandet
läsas mot rubriken, dvs bolag, stiftelser och andra organisationer som
kommunalförbundet har ett intresse i. När det gäller skolnämnden är det
såldes fråga om inrättande av ett organ inom kommunalförbundet som enligt
kommunallagen ska vara beskriven såsom styrelsen och antagningsnämnden.
Frågan aktualiserar även kompetensfrågan om GR har fått i uppgift att bedriva
skolverksamhet inom för- grund- och gymnasieskola som samtliga kommuners
fullmäktige har i reglementen fördelat inom den egna organisationen. Därför
finns det ingen uppgift som överförts till GR och som GR har blivit huvudman
för.

2.3 I GR:s årsredovisning för 2012 som även årsredovisningen för 2020 delvis

hänvisar till framgår att verksamheten inom skolan grundar sig på följande
grunder:

”ISGR inrymmer idag följande verksamheter:
• en fristående skola som motsvarar grundskolan årskurserna 1-9 enligt 10 kap. 35§ skollagen,
• en fristående internationell skola enligt 25 kap. 2§ skollagen,
• en fristående förskola enligt 8 kap. 18§ skollagen.”4

2.4

4

Av årsredovisningen framgår att den verksamhets som bedrivs sker inom
ramen som friskola när det gäller grundskola och förskola. Detta bör innebära
att detta sker inom ramen för kommunförbundsuppgifterna som anges i
förbundsordningen. Detta eftersom om någon av medlemskommunerna

GRs årsredovisning för 2012 s. 37
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överlämnat uppgiften hade grunden för huvudmannaskapet varit 8 kap. 12 §
och 10 kap. 24 § skollagen om grunden hade varit att skolans verksamhet
agerade som offentlig huvudman. Detta visar att GR agerar utanför de
uppgifter som medlemmarna har lagt på förbundet, då grunden för
verksamheten är att huvudmannen är ett privat subjekt som är huvudman,
dvs ett kommunförbund.
2.5

Av bolagets bolagsordning framgår att GR till 100 % äger bolaget som
hanterar skolverksamheten enligt 25 kap. 2 § Skollagen. Även i denna del
utifrån bestämmelserna om fristående skola vilket gör att verksamheten får
tolkas som en del i de kommunförbundsuppgifter. Om det sker inom ramen
för det offentlighetsrättsliga behöver kommunerna ha överfört uppgiften se
nedan, samt reglerna om kommunala bolag i 10 kap. kommunallagen. För om
det ska ske i den offentlighetsrättsliga delen och sedan i aktiebolagsform krävs
att uppgiften har överlämnats till kommunalförbundet.

2.6 I SOU 2017:77 s. 80 beskriver utredningen effekten av att en uppgift har

lämnats till ett kommunalförbund; ” Kommunalförbundet blir huvudman för
de frågor som medlemmarna flyttar över till förbundet. De frågor
medlemmarna överlämnar till förbundet faller efter överlämnandet utanför
deras egen befogenhet.”.

2.7

Detta innebär att genom stadgandet i § 3 om att bedriva internationell
inriktad skolverksamhet blir av intresse. Detta eftersom när en av de 13
medlemskommunerna har beslutat om överlämnande av uppgifterna så
utsläcker det kommunens egna möjligheter då huvudmannaskapet går över.

2.8

Ingen av de 13 kommunernas fullmäktige har överlåtit uppgiften om skola på
GR, eftersom samtliga kommuner genom antagandet av reglementen för
utbildningsnämnden har lagt det i den egna verksamheten eller i andra
konstellationer. Detta bör innebära att även om GR genom stadgan har fått
möjligheten så har kommunernas agerande i övrigt inneburit att någon
kompetensöverflyttning inte har skett. Därmed saknas det mandat för att
inrätta en nämnd för att hantera uppgiften att bedriva skolverksamhet inom
för- grund- och gymnasieskola. Se inlämnade reglementen för samtliga 13
kommunerna som anger att grundskolan hanteras inom respektive kommun.
Detta göra att beslutet strider mot lag eller har kommit till på ett felaktigt sätt.

2.9

Utifrån det ovan anförda och särskilt att grunden för verksamheten stödjer sig
på bestämmelser om fristående skolor, inte skolor med offentlig huvudman
har fullmäktige gått utanför sina befogenheter när de inrättat nämnden då
kommunalförbundet inte har fått uppgiften av medlemskommunerna. Detta
visar tydligt att GRs fullmäktige har gått utanför sitt mandat och bedriver
verksamhet som ankommer på annan, dvs ett privat rättssubjekt att bedriva
en fristående skola. Därför ska beslutet att utse ledamoten i nämnden
upphävas.
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2.10 I andra hand åberopar jag det som jag har anfört under yrkande 1 om grunden
för olagligheten av beslutet.

3

YRKANDE 3 – Delar av förbundsstadgan, strider mot lag.
§ 2 Förbundsstadgan- Kommunalförbund och kommunförbund i
samma juridiska person?

3.1

Av § 2 andra och tredje stycket, framgår att kommunalförbundet även ska
fungera som intressebevakare för medlemskommunerna och att
kommunalförbundet även ska utföra kommunförbundsuppgifter.

3.2

Av förbundsstadgan framgår ingen direktuppdelning av vad som är
kommunalförbundsuppgifter och vad som är kommunförbundsuppgifter.
Fullmäktige har genom stadgandet ändå markerat att vissa uppgifter som
förbundet idag genomför är uppgifter som faller utanför det uppdrag som GR
har i sin roll som kommunalförbund.

3.3

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person som bildas av de kommuner
som skapar förbundet för de uppgifter som överlämnas till förbundet. Vad ett
kommunförbund är inte reglerat i någon lagstiftning och det berördes inte
heller i den statliga utredning från 2017 som tittade på de samverkansformer
som fanns för kommunerna.5 Detta bör medföra att det finns en juridisk
skillnad mellan organisationsformerna kommunalförbund och
kommunförbund. Av SOU 2017:77 anges att det finns två former av
kommunal samverkan inom det kommunalrättsliga regelverket och ytterligare
en form föreslås inrättas nämligen kommunal avtalssamverkan, de övriga är
gemensamnämnd och kommunalförbund.

3.4

Av avsnitt 4.5 i SOU 2017:77 beskriver utredningen de olika former som finns
för samverkan både offentlighetsrättslig och privaträttslig. Samverkan kan
enligt utredningen även ske genom privaträttsliga associationer såsom bolag,
föreningsform. I utredningen omnämns även avtalssamverkan som en form
som då inte sker i någon organisatorisk samverkan.

3.5

Sveriges kommuner och Regioner har på sin webbplats besvarat en fråga om
ett kommunförbund behöver ha ett dataskyddsombudet, enligt följande:
Med kommunförbund menas inte kommunalförbund, utan gemensam kommunal
samverkansorganisation driven i föreningsform.
• Kommunförbund bedömer SKR ha den juridiska formen Ideell förening. Det är inte
solklart men vår bedömning att de inte är "myndighet eller offentligt organ".

5

SOU 2017:77

7 (15)
• Kommunalförbund däremot är en myndighet ur juridisk synpunkt.6

3.6

NE beskriver kommunförbund enligt följande:
kommunförbund, privaträttsliga och frivilliga samarbets- och serviceorgan för
kommuner respektive regioner i hela landet. Kommunförbundens struktur och
organisation varierar från land till land. De nordiska ländernas
kommunförbund.7

3.7

Kammarrätten i Stockholm har i ett mål om allmän handling, beskrivit
skillnaden mellan ett kommunförbund och ett kommunalförbund enligt
nedan:
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som är
reglerad i kommunallagen (1991:900). Även landsting kan vara medlemmar i
kommunalförbund. Ett kommunförbund är en intresseorganisation för kommuner. Det som
skiljer ett kommunalförbund från ett kommunförbund är att kommunerna i det första fallet
överfört myndighetsutövning till förbundet.8

3.8

Frågorna som aktualiseras i detta mål är därför i vilken utsträckning som
medlemskommunerna som genom förbundsstadgan kan skapa dels en
offentlighetsrättsligt rättssubjekt (kommunalförbund) och dels ett
privaträttsligt rättssubjekt (kommunförbund). Detta innebär också att det blir
svårt att avgöra utifrån vilka del av verksamheten som lyder under reglerna
om kompetens, beslutsförhet och möjligheten till laglighetsprövning av
beslut.

3.9

Den andra principiella frågan handlar om ordningen accepteras och även i
övrigt frågor om ett kommunalförbunds kompetens att bedriva verksamhet
och om strukturen i lagstiftningen och praktiken när det kommer till
överlämnande av uppgifter till förbundet för att det ska anses kompetensenlig
verksamhet, t.ex. vid avtalssamverkan - oorganisatorisk samverkan.

3.10 Antagandet av den nu aktuella förbundsstadgan med ändringar innebär att
dels kommunerna skapar och inrättar kommunalförbundet som en
offentlighetsrättslig juridisk person, som också utgör en myndighet enligt 9
kap. KL och 14 kap. regeringsformen. Detta innebär även att GR som
myndighets ska följa de grundläggande offentlighetsrättsliga principerna som
finns i regeringsformen, t.ex. legalitets- och objektivitets principerna. Stadgan
skapar även ett kommunförbund som är en ideellförerening som i sig utgör en
egen person med rättskapacitet.
En organisation kan endast uppträda som ett rättssubjekt och inte som två.
Därför strider stadgandet i förbundsordningen om att GR också ska utgöra ett
6

Sveriges kommuner och regioners hemsida, Frågan Behöver kommunförbund utse dataskyddsombud,
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/juridik/offentlighetsekretessarkivdataskyddsforordningengdpr/dataskyddsfor
ordningengdpr/fragorochsvaromgdpr.14973.html
7
Nationalencyklopedin, kommunförbund,
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommunf%C3%B6rbund
8
Kammarrätten i Stockholms dom den 18 mars 2010 i mål nr 1207-10.
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kommunförbund mot lag, då ett kommunförbund är en ideell förening. Vidare
får stadgandet olika rättsföljder för organisationens medlemmar.
3.11 Högsta domstolen har i referatdom NJA 1987 s. 394 innehåller dels kraven
som ställs för att en ideell förening ska anses bli ett rättssubjekt som i många
delar liknar den reglering som finns i 9 kap. 6 § KL. Det framgår även hur
medlemmarna i detta fall kommunerna kan klaga på ett beslut som fattas av
föreningen. Reglerna om klander skiljer sig mellan det som finns för ett
kommunalförbund och i detta läge ett kommunförbund. Skillnaden är att för
ett kommunalförbund är det dess medlemmar enligt 1 kap. 4 § KL, dvs ej
medlemskommunerna, medans för kommunförbundets del är det
medlemskommunerna som har klagorätt enligt HD:s avgörande.
3.12 Av både SOU 2017:77, SKR:s svar och NE:s avsaknad eller beskrivning av vad
ett kommunförbund är så är det uppgifter som inte ingår i den kommunala
kompetensen, som hanterar uppgifter som kan överlämnas till
kommunalförbundet. Det finns juridiska skillnader som HD:s avgörande visar
om vem som har klagorätt och ytterst handlar det även om verksamhetens
omfång, då ett kommunförbund kan gå utanför principerna i kommunallagen
om kommunalkompetens.
3.13 Denna uppenbara förvirring som uppkommer om domstolen tillåter att GR
kan uppträdda både som ett offentlighetsrättslig organ och som en privat
association blir svårt för medborgarna och GRs intressenter att överblicka och
också bedöma huruvida GR ligger inom den befogenhet som förbundsstadgan
och kommunallagens allmänna kompetensregler ger för befogenheter för
utförande av verksamheten.
Frågorna som varje person behöver ställa sig i kontakten med GR är i vilken
roll som organisationen uppträder. Det senare bör också påverka vilken
verksamhet som kan bedrivas då den offentlighetsrättsliga delen är bunden av
kraven i kommunallagen och rimligen också endast till de uppgifter som
överlämnas till kommunalförbundet genom förbundsstadgan och särskilda
beslut i förbundskommunernas fullmäktige.
3.14 Vidare som framgår ovan bör det inte vara möjligt i den svenska
rättsordningen att kunna inrätta två rättssubjekt med samma handling och
därför strider denna del i förbundsordningen mot lag och praxis. Det är också
oklart vilka beslut som har formen av beslut enligt kommunallagen och
således kan prövas inom ramen för laglighetsprövning. Vidare innebär den
oklara gränsdragningen en osäkerhet i vad som kan prövas som drabbar det
demokratiska samhället negativt. Även detta oklara innebär att även göra
kommunalförbundet till ett kommunförbund strider mot lag då
organisationen kan ta sig an uppgifter som går utanför vad som anses
kompetensmässigt för en kommun, vilket då skulle strida mot t.ex.
lokaliseringsprincipen, proportionalitetsprincipen och legalitetsprincipen som
de uttrycks i KL och RF.
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Ett sådant exempel är samhällsbyggnadsfrågor där GR inte längre är ett s.k.
regionplaneringsorgan enligt Plan- och bygglagen, samt skolverksamheten vid
ISGR som grundar sig på att GR skulle vara ett privaträttsligt subjekt, då de har
tillstånd som friskola. Därför finns det ingen uppgift för kommunalförbundet
att bevaka regionplaneringen, då varje kommun har uppgiften inom sitt
område. Båda dessa exempel kan därför anses ankomma på
kommunförbundsdelen, vidare kan uttalanden som GR i
kommunalförbundsdelen vara olagliga om de ger andra offentlighetsrättsliga
aktörer uppmaningar om visst handlande, t.ex. i rättsliga prövningar, se RÅ
1969 C 81 och RÅ 1993 ref 32 om att vara en aktiv påverkansorganisation.
Kompetensfrågan
3.15 Om domstolen vid sin prövning finner att den ordning som stadgas är laglig,
uppkommer en rad svårigheter att utröna vilka principer m.m. i
kommunallagen som begränsar en kommun, och ett kommunalförbunds
handlingsutrymme som ska tillämpas.
3.16 I boken kommunala befogenheter, skriver författarna följande om
förhållandet mellan kommunerna och kommunalförbundet:
Förenklat kan man säga att kommunalförbund är ett slags specialkommun för
den eller de uppgifter som medlemmarna har gett förbundet. Regelverket främst
av organisatorisk art. Frågorna om vad samarbetet ska avse och hur de bör
bedrivas är i allt väsentligt överlämnat till medlemmarna, dvs. de deltagande i
kommunerna och landstingen själva. Ett kommunalförbund har att enligt KL och
det speciallagar som kan gälla för anförtrodda uppgifter själv ständigt sköta det
verksamheter som medlemmarna har flyttat över till förbundet. Samarbetsavtalet
innebär att meddelandena, om inte annat sägs avtalet (förbundsordningen) och
inte annat framgår av omständigheterna, Avstår från att var för sig direkt befatta
sig med de uppgifter som de enats om att anförtro åt förbundet.9

3.17 Av systematiken i kommunallagen om kommunal avtalsamverkan,
gemensamnämnd och kommunalförbund, bör ett kommunalförbund endast
vara behörig att bedriva sådan verksamhet som medlemskommunerna har
överfört och som den fristående juridiska personen ska ta ansvar för. Det är
förvisso möjligt att medlemskommunerna överlåter olika uppgifter till
kommunalförbundet.
3.18 Av detta blir det därför av intresse att bedöma om följande obligatoriska eller
frivilliga uppgifter kan anses överlämnade till kommunalförbundet, eller om
stadgandet i § 3 endast är målbestämmelser för ett kommunförbund att
hantera.

9

Lindquist, Ulf, Lundin, Olle & Madell, Tom, Kommunala befogenheter, 8., [uppdaterade]
uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 152.
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•
•
•

•
•
•
•

skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional
karaktär.
Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i
samordnande insatser kring kompetensförsörjning.
Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom
opinionsbildning, remissyttranden etc, samt representera
medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar avseende
frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja
kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt vara ett stöd för
kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till
erfarenhetsutbyte.
Verka för regionala verksamheters finansiering.
Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden
där de enskilda kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera
och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med
medlemskommunerna.

3.19 Av årsredovisningen för 2020, framgår att de medlemsavgifter som
kommunerna betalar in motsvarar 14 procent av kommunalförbundets
intäkter. Det betyder att 86 procent av intäkterna kommer från verksamhet
som inte har med de överlämnade uppgifterna att göra. Av
ändamålsparagrafen 3 § handlar det dels om kompetensutveckling av dels
medlemskommunernas personal men som även är öppen för deltagande som
inte är anställda på GR eller medlemskommunerna.
3.29 Av årsredovisningen 2020, framgår vidare att organisationen bedriver 126
olika projekt, som det får förstås av årsredovisningen i övrigt generar intäkter
till kommunalförbundet. Av det som stadgas under punkten 3.16-18 ska
kompetensutveckling bedrivas och kompetensförsörjningen stödjas. Om
denna uppgift har överlämnats till förbundet skulle det innebära att de
medlemskommuner som gjort inte längre kan bedriva en egen
kompetensutveckling. Samtliga förbundskommuner bedriver idag egen
kompetensutveckling och planerar för sin kompetensförsörjning.
Verksamheten som enligt årsredovisningarna, se nedan, är en relativ stor
andel av förbundets omsättning är såldes inte kompetensenlig då
förbundskommunerna inte direkt avstår för att befatta sig med frågan. T.ex.
Göteborg Stads verksamhet Center för LedarUtveckling (CLU) och program
morgondagens chef och GRs utbildning ”jag vill bli chef” som är samma. Se
inlämnade bilagor som styrkande.
3.17 Liknande gäller inom skolområdet som framgår under yrkande 2, i
förbundsordningen finns följande myndighetsutövning överlämnad; Bedriva
internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom
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ramen för gällande skollag och förordning. Som framgår har t.ex. Göteborgs
kommun inrättat ett kommunalt gymnasium inom detta området, och dels så
anser sig skolverksamheten inte fått rätt befogenheter då deras verksamhet
bygger på att de är en friskola.
3.17 I årsredovisningen för 2012 beskrivs uppdelningen av förhållandet mellan
årsavgifter och övriga intäkter enligt följande:
Verksamheten finansieras till viss del genom årsavgifter från kommunerna (ca 20
procent), medan huvuddelen (ca 80 procent) finansieras genom intäkter från kurser,
konferenser, utredningsarbete, sambruk, forskningsuppdrag m.m. GR har en
årsomsättning på cirka 310 mkr (2012).10

3.18 Av detta går det att ställa frågan om den verksamhet som till ungefär 80 %
2012, och för 2020, 86 % som finansieras av annat än årsavgifterna är om den
verksamhet som bedrivs är proportionerlig och till nytta för
kommunmedlemmarna. Eftersom endast 14 % får anses ha en direkt koppling
till de uppgifter som överförts då medlemmarna ska
3.19 Verksamhet som konferenser och kurser är verksamhet som det finns en
privat marknad som under det senaste året har haft det väldigt kämpigt och
där kommunalförbundet, har konkurrerat med andra ekonomiska villkor än de
privata aktörer som finns på marknaden. Vidare att tillhanda hålla personella
resursers för utredningsarbeten eller andra personella resurser finns det
också en marknad för nämligen bemanningsföretag och av årsredovisningen
för 2020 framgår att antalet projekt är 126 stycken. Detta gör att tillfälliga
arbetsuppgifter som sker i projekt huvudregeln och därför går det att i
ifrågasätta kompetensenligheten utifrån om alla dessa 126 projekten är för
uppgifter som kommunerna har överlämnat ansvaret för till GR.
3.20 Av GRs hemsida framkommer två projekt som visar på att GR dels går utanför
lokaliseringsprincipen för kommunalförbundet. Det handlar dels om
yrkesresan som är ett kompetensutvecklingsinitiativ som nu genomförs med
över 80 procent av landets kommuner. GR har vidare låtit formera ett
samarbete med kommunföreningen SKR kring detta projektet. Projektet visar
dels att GR går utanför lokaliseringsprincipen och att GR har ingått ett avtal
om att bedriva verksamhet med SKR vilket inte är möjligt då samverkan i
kommunalförbund utestänger andra aktörer än just förbundskommunerna.11
3.21 Det andra är projektplatsen.se som är en plattform för att hantera prao och
annan praktik. Av förbundsordningen framgår inte att GR ska anordna
praktiken enligt skollagen, inte heller har GR fått i uppdrag genom
förbundsordningen hantera andra former av praktik. Av deras hemsida
10

Göteborgsregionens kommunalförbunds årsredovisning 2012
https://goteborgsregionen.se/download/18.30af3a9713ecd14008ce52/1371470794528/%C3%85rsredovisning
%202012.pdf
11
https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/socialvalfard/barn-unga-och-familj/aktuellt-arbete/yrkesresan---ett-regionalt-kompetensprogram.html
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projektplatsen.se sker även här ett samarbete med kommuner och regioner
utanför förbudsområdet, vilket får anses strida mot lokaliseringsprincipen och
även proportionalitetsprincipen.
3.22 Merparten av de ändamål som kommunerna har bildat GR för faller enligt min
mening utanför det kommunalrättsliga området, eller beskriver det som
kommunerna önskar få stöd ifrån en service och medlemsorganisation som
t.ex. SKR som är ett kommunförbund. Ett kommunförbund har större
möjligheter att parallellt med kommunerna göra samma sak, vilket inte
regelverket kring kommunalförbund medger. Genom att ungefär 80 % av
verksamheten inte heller finansieras genom anslag från
medlemskommunerna är det uppenbart att GR har en verksamhet som verkar
på marknader som är konkurrensutsatta och till viss del har en möjlighet att
vara markandspåverkande genom att omkring 80 000 anställda finns i
kommunerna som ska ha kompetensutveckling m.m.
3.23 GR bedriver även verksamhet med andra aktörer utanför
förbundskommunerna, ett exempel på det är traineeprogrammet för
samhällsbyggare12. Även i denna delen går GR utanför sitt mandat då de har
ett kompetensutvecklingsprogram med privata aktörer vilket går utanför den
samverkan som möjlig genom ett kommunalförbund, dvs en
offentlighetsrättslig samverkan. Vidare uppkommer frågan om
proportionalitetsprincipen då kommunerna genom årsavgiften finansierar
detta när det hade kunnat tillhandahållits av den aktuella branschföreningen.
3.24 Genom att kommunerna konsekvent bedriver kompetensutveckling och
nätverk i egen regi och i andra konstellationer får merparten vara
målbestämmelser om vad som önskas och som inte ger något överlämnade av
uppgifterna vilket då gör att GR saknar kompetens att bedriva verksamheten.
Stadgans målparagrafer strider mot lag då de inte anger vilka uppgifter som
överförs till förbundet. Vidare innebär att en sådan stor andel av
omsättningen kommer från andra intäkter än anslag från medlemsavgifterna
att verksamheten delvis bedrivs med vinstintresse för att över tid kunna
upprätthålla den relativt stora organisationen och de 126 projekteten. Vidare
kan delar av verksamheten anses omfattas av konkurrens och
statsstödsreglerna när projekteten involverar även privata aktörer och då
strida mot EU-rättens principer och då strida mot lag.

§ 3 samverkansorgan
3.25 Av förbundsordningen anges att förbundet ska vara samverkansorgan för flera
utpekade områden. Lagen (2002:34) om samverkansorgan är sedan den 1
januari 2019 upphävd. Vidare när lagen var giltig så hade beslutet att inrätta
samverkansorgan inte uppfyllt lagens krav då kommunalförbundet inte hade
omfattat alla kommuner i länet och det regionala utvecklingsansvaret som
12

https://www.framtidenssamhallsbyggare.se/
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lagen hanterade är överfört till regionerna i Västra Götalands län – Västra
Götalandsregionen. Utifrån att lagen är upphävd och ansvaret för de regionala
utvecklingsfrågorna har överförts till regionerna, så innebär stadgandet att
fullmäktige beslutat inrätta organ som hanterar frågor som ankommer på
annan kommunal myndighet. Beslutet strider därför mot 3 kap. 14 §
kommunallagen då ansvaret ligger på regionerna och därför ska delen om
samverkansorgan ska därför upphävas.

§ 4.2 Förbundsstadagans reglering av förbundsstyrelsens sammansättning.
3.26 I den beslutade texten för sammansättningen av förbundsstyrelsen framöver
som framgår av § 4.2 tredje stycket, framgår att förbundsstyrelsen ska vara
minst 24 ledamöter och minst 13 ersättare. Vidare framgår att alla som har
posten som kommunstyrelsens ordförande och minst ytterligare en ledamot
ska vara ledamot respektive ersättare i styrelsen.
3.27 Arbetsgruppens uppfattning är att partilogiken ska fortsätta råda i
förbundsstyrelsen men att medlemslogiken ska stärkas. I utredningen har det
lyfts fram som en brist att alla ledande politiker i medlemskommunerna inte
är representerade i dagens förbundsstyrelse, som ledamöter eller ersättare.
För att detta ska bli möjligt är bedömningen att förbundsstyrelsen behöver
utökas. Samtidigt innebär partilogiken att mandatfördelningen utifrån det
samlade valresultatet för 13 kommuner ska följas.
Förbundsfullmäktige
I arbetsgruppens diskussioner har det uppmärksammats att då Alingsås kommun blev
medlem i GR i början av 2000-talet gjordes ingen motsvarande komplettering av antalet
ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen som kvar stod på 22+11. Med ytterligare två
ledamöter och en ersättare i förbundsstyrelsen skapas möjlighet för varje kranskommun
att få ett ordinarie mandat utöver de 11 som bör gå till Göteborgs stad. Med
ovanståendeutgångspunkter bedömer arbetsgruppen att förbundsstyrelsen bör sättas
samman via partilogik enligt följande: Antalet ledamöter ökar till 24, så att varje kommun
kan erbjudas en plats som ledamot, och antalet ersättare ökar till 13. Strävan är att
samtliga KSO:er ska beredas plats som ledamöter inom ramen för de 24 partimandaten.
Strävan är även att ytterligare en KS-politiker från varje kommun (oppositionsråd eller
motsvarande) bereds plats som ledamot eller ersättare. Göteborgs stad bör i kraft av
storlek få cirka hälften av partimandaten, såväl vad gäller ledamotsom ersättarplatser. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med
respektive parti regionalt prioritera detta arbetssätt. Om så krävs görs sedan
komplettering via medlemslogik genom att de KSO:ersom inte fått ett partimandat bereds
plats som ledamöter. Ytterligare en KS-representant/oppositionsråd eller motsvarande
som inte fått ett partimandat bereds plats som ersättare (istället för att som idag vara
adjungerade). Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive
parti regionalt säkra denna komplettering. Antalet ledamöter och ersättare kan härmed
variera mellan mandatperioderna beroende på valresultatet. På detta sätt bibehålls
partilogiken medan medlemslogiken stärks. Partiernas delaktighet säkras samtidigt som
alla KSO/ytterligare KS-politiker garanteras plats i styrelsen.13

13

Tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 dnr 2019-00391, Reviderad politisk organisation för GR, Ärende 12
förbundsfullmäktige, s. 7.
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3.28 När förbundsordningen anger antalet ledamöter som minst ska finnas i
förbundsstyrelsen inskränker det förbundsfullmäktiges möjligheter att besluta
om det exakta antalet ledamöter och ersättare som är en fråga för fullmäktige
enligt 6 kap. 16 § KL. 9 kap. 8 § KL ger inte rätten att styra antalet mandat,
utan endast föreskriva andra sätt för hur de mandat som fullmäktige har
beslutat om ska väljas. Eftersom det inte heller finns något övre gräns för
antalet ledamöter uppkommer frågan om hur det samlade valresultatet ska
användas för att fördela mandaten. Genom detta så åsidosätter beslutet
åsidosätts kravet i 6 kap. 16 § KL vilket strider mot KL.
3.29 Av tjänsteskrivelsen som ligger till grund för ändringen framkommer bilden att
mandatfördelningen ska beräknas på 24 ordinarie och 13 ersättare och att
dessa ska fördelas utifrån partierna enligt uddatalsmetoden. Av förändringen i
stadgan och det sätt som anges framgår att varje KSO ska vara ledamot och
minst ytterligare en politiker från kommunen ska vara ersättare. Det innebär
att minst 13 + 13 av mandaten är upptagna och att KSO-platsen styrs av
valresultatet till respektive kommunfullmäktige och också är beroende av
lagen om proportionellt valsystem. Lika så styrs ersättare platsen av lagen om
proportionellt valsystem om det ska vara en politiker i opposition.
3.30 Antalet mandat kompliceras ytterligare av den föreskrift om att Göteborgs
kommun ska ha cirka hälften av mandaten. Det finns inget angivet vad som är
cirka hälften och därför är det ur logisk mening svårt att förstå när detta krav
är uppfyllt. Är det andelen 52/48, 45/55 eller 40/60 fördelning som kan
accepteras? Det blir såldes svårt att förutse och bedöma korrektheten i
antalet mandat och fördelningen av dem och hur länge som en uppräkning
ska ske och även i förhållande till de övriga medlemskommunerna som kan i
realiteten få en mindre maktrelation till Göteborg än vad som varit tänkt.
3.31 Vidare är det oklart hur de olika kraven i fördelningen förhåller sig till
varandra dvs, KSO ska vara ledamot, annan ledamot i KS ska vara ersättare
och det övriga kravet att respektera valresultatet och att Göteborg stad ska ha
cirka hälften av mandaten. Detta sammantaget gör att det beslutade inte går
att överse och det från tar fullmäktige sin roll att besluta om antalet
ledamöter och ersättare som den ska göra enligt 6 kap. 16 § KL. I övrigt går
det inte att överse om de olika kraven är uppfyllda vilket bör strida mot lag då
mandatfördelningen är grundläggande fråga för demokratin bör det vara
tydligt om antalet mandat före att mandatfördelningen sker. Beslutet strider
därmed mot lag och annan författning.
3.32 Vidare strider beslutet mot lag i de delar som KSO har utsetts genom lagen om
proportionellt valsystem, då det enligt stadgandet inte får användas bör det
även få verkan på om KSO har valts med stöd av lagen, eftersom stadgan då
bör begränsa medlemskommunernas handlingsutrymme.

15 (15)

4

YRKANDE 4 – Inhibition

4.1

Av grunderna för yrkande 1 och 2 i andra hand framgår att ordförande har
bett ledamöterna att stänga av bildöverföringen i realtid vilket är ett direkt
åsidosättande av bestämmelsen i 5 kap. 16 § KL. Därför finns det starka skäl
som talar för att beslutet är olagligt och ska upphävas och därmed är
förutsättningarna som anges i Högsta förvaltningsdomstolens referat dom RÅ
1986 ref. 7 är uppfyllda.

4.2

Avseende yrkande 3 – är det i likhet som ovan att vissa delar av det som
anförs under yrkandet är direkta kompetensövertramp som t.ex. ISGR då
skolans verksamhet grundas på att de är en friskola. Lika så frågan om GR kan
vara både ett privat och offentlighetsrättsligt rättssubjekt. Det finns därför
starka skäl som talar för att delar av förbundsstadgan är olagligt.

5

YRKANDE 4 - Överlämnande av målet till annan
förvaltningsdomstol

5.1

Avseende yrkande 3 om förbundsstadgan aktualiseras frågor om förbundets
kompetensfördelningen i förhållande till förbundskommunerna,
kommunalförbundets organisering och organisationsform vilket är centrala
för kommunalförbundet och förbundskommunerna. Flera av de särskilda
ledamöterna är idag kommunjurist i någon av förbundskommunerna eller har
varit nyligen och under sina anställningar hos kommunerna hanterat frågor
om förbundets kompetenser.

5.2

Som framgår av 2 § i förbundsstadgan framgår att motsvarande upplägg finns
för Fyrbodals- och Skaraborgs- och Sjuhäradskommunalförbund varför även
ledamöter som är eller har varit kommunjurist i dessa kommuner kan ha en
förutbestämd uppfattning kring kompetensfrågorna och utformning av
kommunalförbundets uppgifter och frågan om möjligheten att
organisationerna uppträder både som kommunalförbund och
kommunförbund.

5.3

Utifrån detta finns det risker för intressekonflikter som enligt min mening
skulle kunna utgöra två instans jäv eller delikatessjäv och för att minska risken
invändningar om processfel, bör domstolen överväga att med stöd av 8 §
lagen om allmänna förvaltningsdomstolar överlämna målet till någon annan
förvaltningsdomstol, företrädesvis utanför Kammarrätten i Göteborgs
domkrets, enligt 14 § fjärde stycket lag (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar.

Bilagor
Skriftlig bevisning bilagorna 1-24 som åberopas i sin helhet.
Ljudfil av hela fullmäktige sammanträdet den 15 juli 2021, åberopas i sin helhet.
Bild av hur lokalen såg ut under beslutsdelen av mötet.
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DE ÖVERKLAGADE BESLUTEN

Förbundsfu llmäktige vid Göteborgsregionens kommunalforbund

(kommunalforbundet) höll sammanträde den 15 juni202r och fattade ett
antal beslut, bl.a. g 88 och $ 90 - $ 105.

YRKANDEN M.M.

Johan Borre yrkar, såvitt nu är aktuellt, att forvaltningsrätten ska inhibera

kommunalforbundets beslut och anfor i huwdsak ftiljande. Besluten under
$ 88, $ 90 - $ 99 och $ 101 - g 105 har inte

kommittillpå tagligt

sätt enligt

i3 kap. 8 $ 1 KL. De ledamöter som deltog i sammanträdet på distans

har

inte haft på sina videokameror och därmed kan inte kravet som finns i 5 kap.
16 $ forsta stycket

KL

anses vara

uppfyllt. De ledamöter som närvarade

med sina avstängda videokameror på distans ska därfor inte anses har varit
närvarande. Eftersom endast 2 av I0g ledamöter var närvarande vid
sammanträdet har det genomforts med fame än de 55 ledamöter som krävs

for att fullmäktige ska ha varit beslutfort enligt 5 kap. 45 $ KL. Besluten har
d?irmed

kommit till på ett otillåtet sätt och ska diirfor undanröjas.

Det framgar inte av protokollet vilka av ledamötema och ersättama som var
deltagande på distans eller i vilken omfattning som ordforande hade

medgivit distansdeltagande fijr de ledamöter som inte var på plats. Av
ljudinspelning och bild framgår att det endast var ordforanden och vice
ordforanden som var ledamöter på plats. ovriga var med i mötet på distans.

Det framgår att samtliga öwiga ledamöter åtlydde ordforandens instruktion
och hade sin kamera avstängd under hela mötet, med undantag for när de
inte talade. Detta innebar att ordfiirande inte har kunnat säkerställa att
samtliga ledamöter varit närvarande under samtliga beslutade punkter.

vidare har ledamöterna inte kunnat se varandra i realtid. Åhörarna har inte
heller kunnat se ledamötema under sammanträdet. Detta strider direkt mot
den beslutade arbetsordningen och

KL. Han som medborgare har därmed
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inte kunnat se om de ledamöter som ropades upp har varit delaktiga under
hela mötet eller om de efter uppropet har gfort andra saker ännarvaratpä
mötet,

Beslutet under $ 91 har kommit till på ett felaktigt sätt eftersom fullmäktige
inte har beskrivit skolnämnden i forbundsstadgan och den saknar grundläggande kompetens

i frågan om att bedriva for-, grund- och gymnasieskola.

Beslutet att utse ledamöter

till nämnden for ISGR strider mot forbunds-

stadgan eftersom det inte finns någon skolnämnd angiven i stadgan och

inbördes relation

d,ess

till de andra organen, på det sätt som anges i 9 kap. 6 $ 2

KL. Aven om $ 4.4 andra stycket i stadgan ger fullmäktige rätt att utse
andra organ for att uppnå ändamålen som anges

i $ 3 stadgan,

så

bör

stadgandet läsas mot rubriken. När det gäller skolnämnden är det således

fråga om inrättande av ett organ inom kommunalforbundet som enligt
kommunallagen ska vara beskriven såsom styrelsen och antagningsnämnden. Frågan aktualiserar även kompetensfrågan om kommunalforbundet har fatt i uppgift att bedriva skolverksamhet inom for-, grund- och
g)rmnasieskola som samtliga kommuners fullmiiktige har i reglementen

ftjrdelat inom den egna organisationen. Det flrns ingen uppgift som
överfiirts till kommunalforbundet och som forbundet har blivit huvudman

for. Ingen av de 13 kommunernas fullmäktige har överlåtit uppgiften om
skola på kommunalforbundet, eftersom samtliga kommuner genom
antagandet av reglementen for utbildningsnämnden har lagt det i den egna

verksamheten eller i andra konstellationer. Även om kommunalforbundet
genom stadgan har fått möjligheten så har kommunernas agerande i öwigt

inneburit att någon kompetensöverflyttning inte har skett. Därmed saknas
det mandat for att inrätta en nämnd for att hantera uppgiften att bedriva
skolverksamhet inom for-, grund- och gymnasieskola.

Beslutet under $ 100 strider mot lag.

Av forbundsstadgan framgår ingen

direktuppdelning av vad som dr kommunalforbundsuppgifter och vad som
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är kommunforbundsuppgifter. Fullmäktige har genom stadgandet ändå

markerat att vissa uppgifter som ftirbundet idag genomftir år uppgifter som

faller utanfor det uppdrag som kommunalforbundet har i sin roll som
kommunalforbund. Ett kommunalforbund är en egen juridisk person som
bildas av de kommuner som skapar forbundet for de uppgifter som
överlämnas

till

forbundet. Vad ett kommunforbund är, är inte reglerat

i

någon lagstiftning och det berördes inte helier i den statliga utredning från
2017 som tittade på de samverkansformer som fanns

ör

kommunema. Detta

bör medfora att det finns en juridisk skillnad mellan organisationsformerna

kommunalforbund och kommunforbund. En organisation kan endast
uppträda som ett rättssubjekt och inte som två. Därfor strider stadgandet

i

forbundsordningen om att kommunalforbundet också ska utgöra et[

kommunörbund mot lag, då ett kommunforbund är en ideell forening.
Vidare år stadgandet olika rättsfoljder for organisationens medlemmar.
Den offentlighetsrättsliga delen är bunden av kraven
också endast

till

de uppgifter som överlämnas

i KL och rimligen

till kommunalforbundet

genom fiirbundsstadgan och siirskilda beslut i forbundskommunernas

fullmiiktige. Det bör inte vara möjligt i den svenska rättsordningen att kunna
inrätta två rättssubjekt med samma handling och ddrfor strider denna del
forbundsordningen mot lag och praxis. Kommunalforbundet

till

i

ett

kommunforbund strider mot lag eftersom organisationen kan ta sig an
uppgifter som går utanfor vad som anses kompetensmässigt for en kommun,

vilket då skulle strida mot t.ex. lokaliseringsprincipen, proportionalitetsprincipen och legalitetsprincipen som de uttrycks i KL och regeringsformen.

S

amtliga forbundskommuner bedriver idag egen kompetensutveckling o ch

planerar for sin kompetensftirsörjning. Verksamheten som enligt
årsredovisnrngarna är en relativ stor andel av fijrbundets omsättning är
således inte kompetensenlig eft ersom forbundskonlmunerna inte direkt

avstår for att befatta sig med frägan.
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verksamhet som konferenser och kurser är verksamhet som det finns en
privat marknad for somunder det senaste ärethar haft det väldigt kämpigt
och diir kommunalforbundet, har konkurrerat med andra ekonomiska villkor
än de privata aktörer som finns på marknaden.

Av kommunalörbundets hemsida framkommer två projekt som visar pä att
kommunalforbundet går utanfor lokaliseringsprincipen for ftjrbundet. Det
handlar dels om yrkesresan som är ett kompetensutvecklingsinitiativ som nu
genomftirs med över 80 procent av landets kommuner. Det andra är
projektplatsen.se som är en plattform for att hantera prao och annan praktik.

Av fiirbundsordningen framgår inte att kommunalforbundet ska anordna
praktiken enligt skollagen, inte heller har kommunalforbundet

fitt i uppdrag

genom forbundsordningen att hantera andra former avpraktik. Det sker
även här ett samarbete med kommuner och regioner utanfijr forbudsom-

rådet, vilket f;ir anses strida mot lokaliseringsprincipen och även

proporiionalitetsprincipen.

Merparten av de ändamål som kommunema har bildat kommunalfiirbundet

fijr faller utanftir

det kommunalrättsliga området. Kommunalforbundet har

en verksamhet som verkar på marknader som iir konkurrensutsatta och har

till

viss del en möjlighet att vara markandspåverkande genom att omkring

80 000 anställda finns i kommunerna som ska ha kompetensutveckling m.m.

Kommunalforbundet bedriver även verksamhet med andra aktörer utanfor
fijrbundskommunerna. Även i denna del går kommunalforbundet utanfor sitt
mandat då de har ett kompetensutvecklingsprogram med privata aktörer

vilket går utanfor den samverkan som är möjlig genom ett kommunalfiirbund. Vidare uppkommer frägan om proportionalitetsprincipen då
kommunerna genom årsavgiften finansierar detta när det hade kunnat

tillhandahållits av den aktuella branschforeningen.

Sida 6

FÖRVALTNINGSRIiTTEN
I GÖTEBORG

BESLUT

8284-21

Genom att kommunerna konsekvent bedriver kompetensutveckling och

nätverk i egen regi och i andra konstellationer fär merparten anses vara
målbestämmelser om vad som önskas och som inte ger något överlämnade
av uppgifterna vilket då gör att kommunalforbundet saknar kompetens att

bedriva verksamheten. stadgans målparagrafer strider mot lag då de inte
anger vilka uppgifter som överftjrs

till

forbundet. Att en sådan stor andel av

omsättningen kommer från andra intälter än anslag från medlemsavgifterna
innebär att verksamheten delvis bedrivs med vinstintresse for att över tid
kunna upprätthålla den relativt stora organisationen. vidare kan delar av
verksamheten anses omfattas av konkurrens och statsstödsreglerna när

projekteten involverar även privata aktörer och då strida mot EU-rättens

principer och då strida mot lag.

Av forbundsordningen anges att fijrbundet ska vara samverkansorgan frr
flera utpekade områden. utifrån att lagen (2002:34) om samverkansorgan iir
upphävd och ansvaret for de regionala utvecklingsfrågorna har överforts

till

regionerna, så innebär stadgandet att fullmäktige beslutat att inrätta organ
som hanterar frågor som ankommer på annan kommunal myndighet.

Beslutet strider diirftir mot 3 kap. 14 $ KL eftersom ansvaret ligger på
regionerna och därfor ska delen om samverkansorgan upphävas.

När forbundsordningen anger antalet ledamöter som minst ska fimas i
ftirbundsstyrelsen inskränker det forbundsfu llmåiktiges möjligheter att
besluta om det exakta antalet ledamöter och ersättare som är en fråga ftir

fullmäktige. 9 kap. 8

$

KL ger inte rätten att styra antalet mandat, utan

endast foreskriva andra sätt for hur de mandat som fullmiiktige har beslutat

om ska väljas. Eftersom det inte heller finns något övre gräns for antalet
ledamöter uppkommer frågan om hur det samlade valresultatet ska användas

for att fordela mandaten. Antalet mandat kompliceras ytterligare av den
foreskrift om att Göteborgs kommun ska ha cirka hälften av mandaten. Det
är svårt att forstå nzir detta krav är uppfyllt. Det

blir

således svårt att forutse
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och bedöma korrektheten

i antalet mandat och fordelningen av dem. Vidare

är det oklart hur de olika kraven i fordelningen forhåller sig

till

varandra.

Detta sammantaget gör att det beslutade inte går att överse och det fråntar
fullmäktige sin roll att besluta om antalet ledamöter och ersättare som den
ska göra enligt 6 kap. 16 g

KL. Vidare strider beslutet mot

1ag

i de delar

som kommunstyrelsens ordforande har utsetts genom lagen om

proportionellt valsystem. Eftersom det enligt stadgandet inte
bör det även

fi

fir

användas

verkan på om ordfiiranden har valts med stöd av lagen, då

stadgan då bör begräns a medlemsko mmunernas handlingsutrymme.

Kommunalförbundet har forelagts att yttra sig över inhibitionsyrkandet men
har inte gjort det.

SKÄLEN TÖn TÖnvALTNINGSRIiTTENS AVGÖRANDE
En forvaltningsdomstol får meddela interimistiska beslut, däribland

inhibition av ett överklagat kommunalt beslut, om beslutet i annat fall gäller
omedelbart (28 $ forvaltningspro cesslagen

1197 I :29

Il,

förkortad FPL).

Av forarbetena till FPL framgår att syftet med bestämmelsen om inhibition
är att domstolen ska ha möjlighet att forhindra en verkställighet i fall då det

iir av stor betydelse for klaganden att ett överklagat beslut inte verkställs
innan saken slutligt prövats av domstolen. Detta kan gälla t.ex. när det
skulle vara svårt eller omöjlig! attläta en verkställighet av det överklagade
beslutet återgå om beslutet senare upphävs.

En bedömning av om inhibition bör meddelas i ett mål rörande laglighets-

prövning enligt KL

fu

grundas på ett preliminärt ställningstagande

till

frägan om det överklagade beslutet är olagligt eller inte enligt de omständigheter som klaganden har åberopat. Inhibition bör komma ifräga endast om
starka skäl talar for att beslutet är olagligt och verkställighetsforbudet är

nöRvar,rnrmcsn,iTTEN
r

cörrnonc
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ägnat att forhindra att ett allmänt eller enskilt intresse lider beaktansvärd
skada

fifr Högsta forvaltningsdomstolens avgöranden nÅgg 2:43 och

RÅ tqs6 ref.7).

Förvaltningsrätten i Luleå har i dom den22januari 202r imålnr 2620-20

och266r-20 upphävt flera beslut fattade av Kommunfullmiiktige i Luleå
kommun med motivelingen att de distansdeltagande ledamöterna inte kunde
anses ha varit närvarande

vid sammanträdena eftersom de distansdeltagande

ledamöterna inte vid något tillfiille kunnat se övriga i sammanträdeslokalen

$rsiskt deltagande ledamöter, vare sig i niirbild eller genom en överblick av
sammanträdeslokalen. Kammarrätten i Sundsvall avslog genom dom den 14

jani202r i mål nr 276-277-21, kommunens överklagande. Kammarrätten
uttalade bl.a. foljande. syftet med lagstiftningen är att personer som deltar
på distans och personer som nä'varar fysiskt vid sammanträdet ska kunna
göra det på samma villkor. En forutsättning for att kunna delta på lika

villkor

är diirmed att vad distansdeltagaren har möjlighet att överblicka kan

jämställas med vad den fysiskt närvarande deltagaren kan se. Även om det
inte kan krävas att den distansdeltagande ska kunna se samtliga andra
ledamöter hela tiden, måste möjligheten som sådan att se sarntliga ledamöter
finnas. under kommunfullmåiktiges sammanträden de aktuella dagarna har
de distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se samtliga övriga ledamöter
på så sätt som beskrivs ovan. De har varit begränsade

till

att se presidiet,

andra ledamciter som deltagit på distans samt de som befunnit sig

i

talarstolen. Någon möjlighet att se och identifiera de som närvarade i salen

har inte funnits. Det har inte heller varit möjligt for de närvarande i salen,

fiirutom presidiet, att se någon annan av de distansdeltagande ledamöterna
än den som begäri ordet. De distansdeltagande ledamoterna kan därmed inte
anses ha varitnåwarande

vid sammanträdena. Kammarrätten anser därfor

att de beslut som har fattats under sammanträdena inte har kommit tiil på

lagligt sätt.
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Förvaltningsrätten anser, mot bakgrund av vad som framgar av
Kammarrätten i Sundsvalls avgörande, att vad som hittills har kommit fram

i målet utgör skäl att besluta om verkställighetsörbud av besluten under

$

88, $ 90 - $ 99 och g 101 - $ 105. Johan Borres yrkande om inhibition ska
därfor bifallas i denna del.

Beslutet under $ 100 har inte överklagats med hänvisning
omständigheter som ligger

till

till

de

grund for forvaltningsrättens beslut att

besluta om verkställighetsforbud av besluten under $ 88, $ 90 - $ 99 och
101

- $ 105. Vad

som hittills har kommit fram

g

i målet utgör enligt

ftirvaltningsrätten inte skäl att besluta om verkställighetsforbud av beslutet
under $ 100. Johan Borres yrkande om inhibition ska därfor avslås i denna
del.

Overklagandet kommer senare att prövas slutligt.

HUR MAN ÖVARXI,AGAR,

se

bilaga 1 (FR-03)

För kommunmedlemmar; kungörelsedelgivning

Karin Leidzln
Rådman

Föredragande jurist i målet har varit Tom Smedberg.

Bitaga

1

#fuF

H
rfl SvsrucEs DousrorÄR

Hur man överklagar
Vill du att beslutet

ska ändras

FR-03

i någon del kan

ta upp ditt överklagande (äs mer om
prövningstilistånd längre ner).

du övetklaga.Här fär daveta hut det går ti1l.

3. Tzlz

om vilka bevis du vill hänvisa tiil.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

överktaga skriftligt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skdftJiga beslutet. I vissa fall täknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid sfr rnuntlig
förhandling, eller om tätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

4.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kannä dig: postadresser,
e-postadres ser och telefonnummer.

För en part som företäder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
o
o
N

Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Om du har ett ombud,Iämnz också
ombudets kontaktuppgrfter.

den dag domstolen meddelade beslutet.

N
d

2
E

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.

3

5.

Skicka ellet lämna in ovetklagandet

till

förvaltningsrätten. Du hittar adtessen
beslutet.

i

Å

!o

€
Ti

o
E

Vilken dag

gär tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjat räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut

måndagen den23 mar*

o

o

Om

s

helgdag midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in

!

a

I
A,

sista dagen infa-ller på en

lördag söndag eller

nästa vardag.

t{

AJ

ät

'o

Så här gör du

L. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gället.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och a\la
handlingar i målet vidare till kammarrdtten.
Har du tidigare fått btev genom förenklad
delgivning kan även kammznätten skicka brev
på detta sätt.

I

a
tlr
d

2. FörHanvatför

du tycker att beslutet ska
ändtas. TzIa omvilken änddng du vill ha

och varför du tycker zttkammanätten ska
=
:o

c
d
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Prövningstillstånd i kammarrätten
När övetklagandet kommer in till kammartätten tar domstolen först stälLring till om
målet ska tas upp till prövning.
I{ammarätten ger prövningstill ständ t fyta
olika fall.

o

Domstolen bedömer att det finns
anledning ztt ttÅvlz pä att förvaltningsrätten dömt rätt.

o

Domstolen anset att det inte gät att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätr
:uta;n
ta upp må1et.
^tt
Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

r
o

Domstolen bedömer att det finns
synnediga skril att ta upp målet av någon
annafl anledning.

Om du inte fär prövningstiilstånd gäller det
överklagade beslutet. Dåtför ät det viktigt att
överklagandet ta med allt du viil föta fuam.

o
o
N
o
N
&
.s

T
ö
a

o

s

ro
€

i

Vill du veta mer?
Ta kontakt med förvaltningsrätten om du hat
ftägor. Adress och telefonnummer hittat du på
fötsta sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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Svar angående mål 8284-2
Göteborgsregionens kommunalförbund
Datum: 2021-08-20

Till Förvaltningsrätten, Göteborg

Yttrande från
Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
angående Laglighetsprövning
enligt KL (2017:725)
GR anser att överklagandet ska avslås och bestrider att besluten ska upphävas
på de grunder klaganden anfört. Mot bakgrund av att förvaltningsrätten
beslutat att inhibera de beslut som klaganden ansett vara olagliga utifrån
reglerna om deltagande på distans avser GR att kalla till ett nytt sammanträde
för att fatta dessa beslut på nytt trots att GR anser att mötet genomförts i
enlighet med gällande rätt.
GR kommenterar de olika yrkandena i det följande.

Yrkande 1: Besluten har inte kommit till på lagligt
sätt, bristande beslutsförhet och
ogiltighetsförklarande av distansdeltagande.
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige har 109 ledamöter och 109 ersättare
och sammanträder vanligen två gånger per år, i juni och december. I samband
med coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner under våren
2020 stod det klart för Göteborgsregionens kommunalförbund att det fanns
behov av att ge möjlighet för ledamöter och ersättare att delta i
förbundsfullmäktiges sammanträden på distans. Vid sammanträdet den 9 juni
2020 beslöt förbundsfullmäktige om en revidering i sin arbetsordning som
möjliggör distansdeltagande. Paragrafen lyder:
§ 14 Närvaro på distans
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16
§ och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det
enskilda mötet.
Fullmäktiges sammanträden i december 2020 och juni 2021 har därefter
genomförts med möjlighet till distansdeltagande. Alla ledamöter och ersättare
förutom fullmäktiges presidium valde vid dessa möten att delta på distans.
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Inför det aktuella sammanträdet den 15 juni 2021 förberedde
förbundsfullmäktiges presidium tillsammans med GR:s tjänstepersoner
sammanträdet för att på bästa sätt möta kommunallagens krav enligt 5 kap 16
§:
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige
har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans
ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
Vid dessa förberedelser tog förbundet hjälp av de råd som utfärdats av Sveriges
kommuner och regioner (SKR), som bland annat skriver:
Tekniska förutsättningar behöver vara stabila och erbjuda ljud och bild där
alla deltagande ledamöter och ersättare ser och hör tillräckligt bra.
Ordföranden eller den som leder sammanträdet bör finnas på den fysiska
plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsam
mantraden/digitalasammantraden.53107.html
Med utgångspunkt från lagens krav om att deltagande ska ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor, beslöts om följande upplägg:
Fullmäktiges presidium tillsammans med representanter för GR:s kansli satt
fysiskt i ett sammanträdesrum på GR. Övriga ledamöter och ersättare kopplade
upp sig via Teams. Närvarande i möteslokalen kunde på en storbildskärm ta del
av Teams-mötet, parallellt med att man även kunde delta via mobil/dator.
Alla deltagare skulle kunna se och höra det som försiggick i detta
sammanträdesrum, liksom eventuella presentationer som visades. Alla
deltagare skulle även kunna se den person som hade ordet under mötet.
Däremot kunde inte alla deltagare synas samtidigt hela tiden under mötet. För
att ett möte med ett så stort antal personer ska fungera behövde alla stänga av
såväl video som mikrofon om man inte har ordet.
Även om kamerorna inte hade varit avstängda hade det varit omöjligt att se alla
närvarande samtidigt på skärmen, de tekniska förutsättningarna medger inte
det i Teams. Genom att kamerorna stängdes av skapades mer likvärdiga
förutsättningar för alla.
Upprop förrättades på sedvanligt sätt och varje person som ropades
uppmanades ha på ljud och bild och säga sitt namn under uppropet.
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När närvaron var kontrollerad fortsatte mötet med fullmäktigeärenden och
föredragningar.
De närvarande på distans kunde alla se och höra vad som skedde i
möteslokalen och höra föredragningarna på lika villkor.
Distansdeltagarna uppmanades stänga av sina kameror då de inte hade ordet –
för att säkra en bra uppkoppling och ljudåterföring av mötet. Farhågan var
annars att om alla deltagare – 72 ledamöter och 18 tjänstgörande ersättare –
hade på sina videokameror skulle det bli en alltför hög belastning på
uppkopplingen och störa ljudåterföringen, så att lagens krav om att se och höra
på lika villkor riskerades att inte uppfyllas av det skälet.
De som hade ordet kunde ses och höras av alla närvarande, även den
medborgare som deltog som åhörare.
Den klagande har anfört att eftersom distansdeltagarna hade sina kameror
avstängda har ordförande inte kunnat säkerställa att samtliga ledamöter varit
närvarande under samtliga beslutade punkter. Även vid ett fysiskt
sammanträde kan en ledamot tillfälligt lämna sin plats utan att för den sakens
skull inte anses vara närvarande. Den omständigheten att ordföranden inte
hela tiden har kunnat se tjänstgörande ledamöter och ersättare medför inte att
dessa därmed inte deltagit i sammanträdet.
Klaganden har också anfört att han som åhörare inte har kunnat se
ledamöterna under sammanträdet samt att distansdeltagarna inte kunnat se
honom på samma sätt som de ledamöter som närvarade fysiskt. Lagens krav
om när någon anses delta på distans gäller enbart tjänstgörande ledamöter och
ersättare. Något krav på att kunna se icke tjänstgörande ersättare eller åhörare
finns inte. Lagen anger vilka förutsättningar som ska vara vid handen för att en
deltagare ska anses vara närvarande. Detta har bäring på beslutsförheten. Icke
tjänstgörande ersättare eller åhörare är inte delaktiga i besluten och lagrummet
tar inte sikte på dem. Till skillnad från den åberopade domen från
Kammarrätten i Sundsvall, där ledamöter deltog både fysiskt på plats i
sammanträdessalen och på distans, har den omständigheten att
distansdeltagarna vid GR:s förbundsfullmäktiges sammanträde inte kunde se
hela rummet där mötet hölls, och vilka åhörare som fanns där, inte någon
betydelse. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare har kunnat se och
höra sammanträdet i realtid på sådant sätt att kravet på deltagande på lika
villkor bör anses uppfyllt.
Av bifogad analys från JP Infonet kan konstateras att det finns en rad
oklarheter beträffande kraven på distanssammanträden som behöver
förtydliganden i praxis.
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Yrkande 2: Utseende av ledamot i skolnämnden för
ISGR
2.1 - 2.10
Den internationella skolan i Göteborgsregionen, ISGR, bildades 1996. Här
följer en förteckning över de beslut som fattades i samband med bildandet.
1995-06-13 beslöt förbundsstyrelsen att söka tillstånd hos Skolverket om att
bilda en regional friskola åk 1-9 samt ett aktiebolag som huvudman för skolan.
(§ 57)
1995-10-03 beslöt förbundsstyrelsen att starta den regionala friskolan från och
med läsåret 1997/1998 samt godkänna bildandet av ett aktiebolag. (§ 83)
1996-04-26 beslöt förbundsstyrelsen om att bolaget ska vara huvudman för
den internationella skolan i Göteborgsregionen med Göteborgsregionen som
ensam aktieägare (§ 159)
1996-09-24 beslöt förbundsfullmäktige att godkänna att bolaget bildats enligt
bolagsordningen inklusive beslut om aktiekapital. (§ 40)
Fram till 2011 bedrevs såväl den internationella som den svenska sektionen
inom ISGR av bolaget Göteborgs internationella skola AB. Under 2011 kom en
förändring i skollagen som handlar om huruvida en av kommunen eller av ett
kommunalförbund ägd skola kan bedrivas som fristående verksamhet. Efter
dialog med såväl Skolinspektionen som Utbildningsdepartementet stod det
klart att ISGR:s nationella sektion enligt 2 kap. 5 § i skollagen inte kunde drivas
som en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kommunalförbund och att
därför ägarstrukturen för den svenska sektionen av ISGR måste ändras.
Vid förbundsfullmäktige sammanträde 2011-06-08 framlades ett förslag som
innebar att ISGR:s svenska sektion skulle inordnas direkt under
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). För att möjliggöra detta beslöt
fullmäktige (§ 25, 2011-06-08) om en revidering av GR:s förbundsordning
innebärande att förbundet kan bedriva internationellt inriktad förskoleklass-,
grund- och gymnasieskoleverksamhet samt skolbarnomsorgsverksamhet. I
dagsläget bedrivs förskoleklass, grundskoleverksamhet och skolbarnomsorg
(fritidshem). Gymnasieverksamhet bedrivs inte. Skolverksamheten bedrivs på
den nationella sektionen utifrån den nationella svenska läroplanen LGR11.
Verksamheten har rätt att bedriva 50 procent av undervisningen på engelska.
Det är detta som avses med internationellt inriktad skolverksamhet.
Genom att kommunalförbundet i skollagshänseende enligt 3 kap. 22 § i
kommunallagen därvid betraktades som en kommun och offentlig huvudman
för utbildningen (10 kap. 24–34 §§ skollagen) föreslogs inrättandet av en
särskild utbildningsnämnd eller motsvarande för att fullgöra uppgifterna i
skollagen.
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Efter att denna förändring i förbundsordningen fastställts av alla 13
medlemskommunerna togs frågan upp igen vid därpå följande
förbundsfullmäktigesammanträde 2012-06-12. Fullmäktige fattade då beslut
om att tillsätta en skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (§ 44),
samt anta förslag till reglemente och entreprenadavtal för nämnden. Vidare
beslöt förbundsfullmäktige att utse ledamöter till skolnämnden och det slogs
fast att personunion bör råda mellan de förtroendevalda politikerna i
bolagsstyrelsen och skolnämnden. (§ 45).
Dessutom antogs ägardirektiv för såväl bolag som skolnämnd (§ 47).
Sålunda står det i nu gällande förbundsordning, § 3 (ändamålsparagrafen) att
förbundet är myndighetsutövande inom utbildning, vilket bland annat innebär
att ”Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.”
Verksamheten i GR:s skolnämnd för ISGR grundar sig alltså dels på beslut i
förbundsfullmäktige enligt ovan, dels på skrivningen i förbundsordningen om
att förbundet är myndighetsutövande inom internationellt inriktad
skolverksamhet etc. enligt ovan.
Förbundsordningen omnämner inte uttryckligen skolnämnden men enligt § 4.4
får förbundet” även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets
ändamål enligt § 3.
När det gäller kompetensfrågan, det vill säga huruvida GR har fått i uppgift
från kommunerna att bedriva internationellt inriktad skolverksamhet så står
det klart att så är fallet genom att förbundsordningen har antagits av samtliga
medlemskommuner.
Ur SoU 2020:8 kommunutredningen: ”Efter förändringarna av
kommunallagen den 1 juli 2018, som byggde på Kommunutredningens
delbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2107:77),
får kommuner och regioner ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller
delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region.”
Kommunerna bedriver egen skolverksamhet och har inte överlämnat hela
skoluppdraget till GR. Enligt besluten som redovisas ovan har GR fått
kommunernas uppdrag att bedriva skolverksamhet med internationell
inriktning.

Yrkande 3: Delar av förbundsstadgan strider mot lag
§ 2 Förbundsstadgan- Kommunalförbund och
kommunförbund i samma juridiska person?
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3.1 – 3.14
GR är i juridiskt hänseende ett kommunalförbund och inte ett
kommunförbund. Som kommunalförbund är GR en offentligrättslig form för
frivillig samverkan mellan kommuner och denna form för samverkan regleras i
kommunallagen (3 kap. 20–28 §§).
I tidigare förbundsordning står det att förbundet även är kommunförbund
vilket inte är helt korrekt, däremot har kommunalförbundet vissa uppgifter
som kan betraktas som kommunförbundsuppgifter. I det överklagade beslutet
§ 100 vid fullmäktigemötet 2021-06-15 som rör ändrad förbundsordning
föreslås därför en förändring som innebär att det står att kommunalförbundet
även har kommunförbundsuppgifter, inte att förbundet är kommunförbund.
Att GR har kommunförbundsuppgifter innebär att GR för kommunernas
räkning bevakar rena intressefrågor, enligt förbundsordningens
ändamålsparagraf, § 3, bland annat gällande att bevaka och värna
medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden,
att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen samt att främja
medlemskommunernas samverkan och ge dem service.
Bakgrunden till att kommunalförbundet även sägs ha
kommunförbundsuppgifter står att finna i ett memorandum från 1998 då en
översyn gjordes av dåvarande förbundsordning mot bakgrund av ändring i
kommunallagstiftningen. Detta memorandum (Memorandum 1998-08-17)
säger följande:
”Den 1 januari 1998 upphörde kommunalförbundslagen (1985:894) att gälla.
Samtidigt tillfördes kommunallagen ett antal delvis nya regler om
kommunalförbund genom lag (1997:550) om ändring i kommunallagen.
Ändringarna är sådana att de föranleder en översyn av gällande
förbundsordning” … ”Under hand har också diskuterats möjligheten att låta
kommunalförbundet påtaga sig de uppgifter som för närvarande ankommer på
regionalt kommunförbund. Det finns inte något i stadgarna för Svenska
kommunförbundet som skulle hindra att den regionala sammanslutningen
utgöres av ett kommunalförbund. I utkastet har förutsatts att
kommunalförbundet tilläggs de uppgifter som för närvarande ankommer på
regionalt kommunförbund.”
Vidare anförs i detta memorandum rörande ändamålsparagrafen, dåvarande §
2: ”Mot bakgrund att kommunalförbundet skulle kunna tilläggas de uppgifter
som ankommer på regionalt kommunförbund har ändamålsparagrafen
kompletterats med uppgifterna ”att stödja och utveckla den kommunala
självstyrelsen” samt att främja medlemskommunernas samverkan och ge dem
service. Övriga uppgifter som enligt stadgarna för närvarande ankommer på
kommunalförbundet ryms inom de formuleringar som i övrigt återfinns i 2 § i
förbundsordningen. Samtidigt har ”regionen” preciserats till
”Göteborgsregionen”.
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En anledning till att det 1998 betonades att kommunalförbundet även har
kommunförbundsuppgifter var att det efter Västra Götalandsregionens
bildande fanns behov av att dela in länet i kommunförbund som kunde utgöra
dialogpart gentemot Västra Götalandsregionen. Då bildades
kommunförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. GR som redan fanns
som kommunalförbund fick då även kommunförbundsuppgifter för att
likställas med övriga kommunförbund i länet. (De övriga tre har senare gjorts
om till kommunalförbund). Samtidigt bildades också de västsvenska
kommunförbundens samorganisation Västkom.
Det stämmer alltså inte som det görs gällande i överklagandet att GR i
förbundsordningen hävdar att förbundet både är ett kommunalförbund och ett
kommunförbund. Det anges dock i den reviderade förbundsordningen att
kommunalförbundet har kommunförbundsuppgifter, enligt ovan beskrivet.
Kompetensfrågan
3.15 – 3.14
Kommunalförbundet bildas genom att förbundsordningen antas, och
därigenom har medlemskommunerna angett inom vilka områden
kommunalförbundet ska arbeta för att skapa mervärde för
medlemskommunerna. Förbundsordningen är förbundets starkaste
styrdokument och det ligger till grund för styrning och ledning av förbundet.
GR har en styrkedja som innebär att vi årligen inhämtar
medlemskommunernas synpunkter på hur GR genomför det uppdrag som
kommunerna har gett oss i förbundsordningen. I den strategiska inriktningen,
antagen av förbundsfullmäktige, anges ett antal utmaningar som
Göteborgsregionen har att möta under de närmaste tre åren. Den årliga
rambudgeten sänds ut på samråd till medlemskommunerna innan den
fastställs av fullmäktige. I den årliga plan- och detaljbudgeten fastställs ett
antal fokusområden som sedan följs upp i delårsrapporter och årsredovisning.
Allt med förbundsordningen som grund och med löpande dialog med
medlemskommunerna i politiska grupper och tjänstepersonsnätverk.
Kommunernas årsavgifter till GR utgör 14 procent av intäkterna och övriga
intäkter utgör 86 procent. Det innebär inte att det endast är de 14 procenten
som grundar sig i förbundsordningen. Även de övriga 86 procenten har sin
grund i de uppgifter som medlemskommunerna har gett åt GR genom
förbundsordning, strategisk inriktning och plan och detaljbudget.
Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka
utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i
GR. Förbundet har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra
uppdragen som är formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte
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förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett
kommunalt bolag.
GR erhåller externa medel från olika aktörer som har uppdraget att utveckla
samhället genom att fördela utvecklingsmedel till professionella och mogna
mottagarorganisationer som klarar att äga och driva komplexa
utvecklingsprojekt. ESF, Tillväxtverket, Vinnova, Länsstyrelsen och VGR är
exempel på samarbetspartners.
För att förtydliga redovisningen av GR:s ekonomi ytterligare har GR
innevarande bokföringsår påbörjat en förändring av redovisningen av
förbundets omsättning så att det tydligt framgår att de statsbidrag som är
kopplade till vuxenutbildningen och som enbart transfereras genom förbundet
ska redovisas separat.
GR:s utbud av kompetensutveckling och kurser är i första hand riktat till
medlemskommunerna, men även till andra offentliga aktörer när det bedöms
vara relevant. Vägledande är självkostnadsprincipen (Se 2 kap. § 6 KL). GR har
inget vinstintresse eller något avkastningskrav från medlemskommunerna.
GR ska enligt förbundsordningen bedriva kompetensutveckling och stödja
kommunerna i samordnande insatser kring kompetensförsörjning. Det är en
uppgift som GR har fått av kommunerna, men det är inte en uppgift som har
överlämnats till GR helt och hållet. Här handlar det om att komplettera
kommunernas egna insatser. Medlemskommunerna har olika förutsättningar
för att bedriva sin verksamhet, exempelvis kompetensutveckling för sina
anställda Den största kommunen inom GR har 53 552 anställda (2020) och den
minsta kommunen har 1069 anställda (2020)
Att samverka kring kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för
kommunalförbundets verksamhet ger kommunerna mer likartade
förutsättningar att behålla och rekrytera personal till sin verksamhet. Den
kompetensutveckling som förbundet erbjuder medlemskommunerna syftar till
att vara kompletterande, kostnadseffektiv, och relevant utifrån kommunernas
behov.
När det gäller skolområdet har som framgår av förbundsordningen
kommunerna uppdragit åt GR att bedriva internationell inriktad förskoleklass-,
grund- och gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.
Vad gäller det internationella gymnasiet, IHGR, så ägs det formellt av
Göteborgs stad men drivs i tätt samarbete med ISGR och för de 13
medlemskommunerna i Göteborgsregionen.
GR är en projektorganisation och bedriver mycket av utvecklingsarbetet föroch tillsammans med kommunerna i form av projekt. Projekten är en del av
verksamhetens verktyg för genomförandet av förbundets uppdrag. De bedrivs
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inom ramen för de uppdrag och samverkansområden som anges i
förbundsordningens ändamålsparagraf §3 ; arbetsmarknad, miljö och
samhällsbyggnad, social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional
nivå, utbildning och näringsliv. Medlemskommunerna kan även föreslå
förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.
Förbundsordningen ger alltså en bred möjlighet till samverkansområden för
medlemskommunerna.
GR är en utvecklingsorienterad organisation som stödjer de tretton
medlemskommunerna i deras verksamhetsutveckling. Se förbundsordningen
§3 punkt 4, 7 och 8. När de utvecklingsarbeten som GR gör tillsammans med
medlemskommunerna resulterar i lösningar på problem som flera offentliga
aktörer har, väcker det ibland intresse hos kommuner utanför medlemskretsen
som gärna vill ta del av olika innovationer, samarbeten osv. Att dela
erfarenheter och kunskap genom samverkan är ett sätt för kommunerna att
stärka sin kapacitet inom olika områden, kopplat till snabb och komplex
samhällsutveckling, enligt Kommunutredningen. (Starkare kommuner med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SoU 2020:8)
Projektet ”Yrkesresan” nämns som ett exempel på att GR skulle gå utanför
lokaliseringsprincipen genom att fler kommuner nu använder sig av
utbildningsmodellen som har tagits fram av medlemskommunerna i GR. I det
här fallet har SKR övertagit “Yrkesresan” och gjort den tillgänglig för landets
kommunkollektiv. Avtalen upprättas därmed mellan SKR och de kommuner
som önskar. Det sker inte via GR.
Initiativet Yrkesresan har tillkommit genom ett antal beslut i nätverket för
chefer för individ- och familjeomsorg under åren 2016-2017. Besluten finns på
följande länkar:
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481
608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf (se punkt 1)
https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/148610
4301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf (se punkt 4)
https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/14912
96843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf (se punkt 2)
Lagen om avtalssamverkan, Lag 2019:835, 9 kap §37 och § 38, säger att en
kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller
delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region
(avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på
anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar.
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Som kommunalförbund bör GR offentligrättsligt betraktas som en kommun
vilket, enligt vår tolkning, innebär att det inte skulle vara något hinder att ingå
ett sådant avtal med SKR.
Uppdraget till Göteborgsregionens kommunalförbund att arbeta med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling regleras i förbundsordningen
§3 punkt 2. Av förbundsordningen framgår också att förbundet ska ge
medlemskommunerna stöd och service. GR samordnar, på huvudmännens
uppdrag, praktikplatser i olika skolformer. Respektive kommun fattar beslut
om anordnande av praktikplats. Ett IT-system, Praktikplatsen.se, används för
ändamålet. Vidare samverkar GR med kommuner och regioner avseende
gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete avseende praktik, där vi nyttjar
samma IT-system.
GR är ett kommunalförbund som både har myndighetsuppgifter och
samverkansuppgifter, enligt förbundsordningen. Som framgår av
förbundsordningen har förbundet som ändamål att verka för samarbete över
kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska,
inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och
skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt.
Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda
levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar
utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
GR åberopar förbundsordning och den styrkedja för styrning, ledning och
uppföljning som fullmäktige utarbetat för att befästa att förbundet lever upp till
kommunallagen och att verksamheten därmed inte drivs med vinstintresse. Se
ovan beskrivet.
§ 3 samverkansorgan
3.25
Göteborgsregionens kommunalförbund är ett samverkansorgan för sina
medlemskommuner enligt förbundsordningen som antagits i alla
fullmäktigeförsamlingar. I 10 kap 1 § KL står det om fullmäktiges möjligheter
att lämna över kommunala angelägenheter till en juridisk person, till exempel
ett kommunalförbund. Förbundsordningen § 3 visar att GR har ett brett
samverkansmandat och det är så kommunerna vill ha sitt kommunalförbund
GR är inte ett samverkansorgan för hela länet utan endast för de 13
kommunerna som bildat sitt kommunalförbund för såväl viss
myndighetsutövning som samverkan inom ett brett fält.
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Samhällsutvecklingen är komplex och går snabbt. Det behövs därför samverkan
på kommunal nivå för att agera samstämt gentemot andra samhällsaktörer i de
fall där medlemskommunerna anser att det är relevant. Det ger styrka att ta
gemensamma positioner och stärker det kommunala självstyret. Att samverka
kommunerna emellan är ett sätt att öka den kommunala kapaciteten.
Ansvaret för regional utveckling ligger (enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar) på VGR men vi framhåller att den struktur GR och övriga
kommunalförbund har för samverkan med Västra Götalandsregionen är en
framgångsfaktor för den regionala utvecklingsstrategin och en förutsättning för
dess genomförande. GR har liksom övriga kommunalförbund i länet väl
utvecklade samverkansformer med Västra Götalandsregionen (VGR), vad
gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling samt
kollektivtrafik. Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via
beredningen för hållbar utveckling, BHU, som är ett politiskt samverkansorgan
för VGR och länets kommuner. GR har tillsammans med kommunerna varit
mycket involverade i processen med att ta fram den regionala
utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla från 2021 för hela Västra Götaland,
samt lämnat synpunkter på remissutgåvan som blev resultatet av ett gediget
förankringsarbete med många aktörer. RUS:en är styrande för VGR:s
verksamheter och vägledande för kommuner, företag,
myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling.
Den beskriver övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå
till 2030.
Ett annat exempel på samarbete i gränssnittet mellan kommunerna och
regionen är utvecklingen av Nära Vård. Från och med den 1 juli preciseras
primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt den nya
bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården tillhandahålla de
hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande
vårdbehov. (13 a kap, 1 § Hälso- och sjukvårdslagen)
§ 4.2 Förbundsstadgans reglering av förbundsstyrelsens
sammansättning
3.26 – 3.32
Att förbundsordningen anger antal ledamöter och ersättare som minst ska
finnas i förbundsstyrelsen inskränker inte förbundsfullmäktiges möjligheter att
besluta om antal ledamöter och ersättare. Kommunallagen själv föreskriver ett
minsta antal ledamöter och ersättare i 6 kap. 16 §: ”ledamöter och ersättare i en
nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I
styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst fem. ”
Förbundsordningens angivande av minsta antal godkänns av fullmäktige såväl
som medlemskommunerna så det är utifrån den aspekten ett av fullmäktige
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fullt godkänt tillvägagångssätt.
Enligt kommunallagen 9 kap. 8 § ska proportionella val tillämpas om det så
begärs - enligt vad som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt –
om inte något annat följer av förbundsordningen. Förbundsfullmäktige beslöt
2021-06-15 om ett tydliggörande i förbundsordningen om att lagen om
proportionellt valsätt inte ska tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott,
revisionsgrupp och beredningsgrupper. Här följer förbundsordningen alltså
lagens krav.
Förslaget om reviderad politisk organisation för GR, som ligger till grund för de
beslutande förändringarna i förbundsordningen, innehåller några viktiga
principer. Det ska vara en kombination av partilogik och medlemslogik vid
tillsättande av ledamöter och ersättare till GR:s olika organ. När det gäller
partimandaten tillämpas den jämkade uddatalsmetoden och dessa mandat
baserar sig på det sammanlagda valområdet som de 13 kommunerna utgör. Så
har det även varit tidigare (dock tillämpades då istället d’Hondts metod vid
mandatfördelningen). Vid fördelningen av mandat – 24 ledamöter och 13
ersättare – har valberedningen en viktig roll i att tillgodose att så många som
möjligt av de 13 KSO:erna liksom oppositionsråd eller motsvarande bereds
plats inom ramen för partimandaten. Att detta kommer att fungera är en
förtroendefråga och eftersom hela GR bygger på förtroendet i samverkan
mellan 13 kommuner så är det ett naturligt tillvägagångssätt för GR. Det är inte
så att 13+13 mandat kommer att vara upptagna utan dessa mandat fördelas
inom ramen för partilogiken. Där detta pussel inte fullt ut kan läggas på grund
av att något annat parti utifrån valresultatet ska ha ett visst mandat
kompletteras förbundsstyrelsen utifrån medlemslogik med de KSO;er samt
oppositionsråd eller motsvarande som inte fått plats utifrån partilogiken. När
det gäller partilogiken är det alltså det samlade valresultatet i
Göteborgsregionen som ligger till grund.
När det gäller medlemslogiken är det det enskilda valresultatet i aktuell
kommun som ligger till grund. Förslaget till reviderad organisationen bygger
på en kombination av parti- och medlemslogik och det är inte helt
okomplicerat givetvis - men det strider inte mot lagen.
Att Göteborgs stad ska ha cirka hälften av mandaten är en bör-fråga, inte ett
absolut krav. För den största kommunen i GR med mer än hälften av invånarna
är detta ett bra riktmärke. GR har samtidigt en tradition av att alla kommuner
ska vara representerade på ett bra sätt. I förbundsfullmäktige har Göteborgs
stad därför inte fler mandat än hälften plus 1, fast staden befolkningsmässigt
skulle kunna hävda fler mandat. Det kan finns skäl att Göteborg även i
valberedningsarbetet lämnar ifrån sig vissa mandat till kranskommunerna av
skäl som ett visst parti till exempel kommer överens om. Exempelvis har så
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skett även tidigare då Socialdemokraterna i Göteborg lämnat ifrån sig Smandat till kranskommun för att säkra att en KSO fått en plats i styrelsen.
Att GR inte ska tillämpa proportionellt valsätt vid val till våra olika organ
påverkar inte kommunernas val av KSO och oppositionsråd. Dessa föreslås ju
sedan i indirekta val inom GR och först då börjar principen om proportionella
val inom GR att gälla. Då är dessa KSO:er och oppositionsråd redan utsedda av
sina fullmäktige, som ju heller inte har möjlighet att avstå från proportionella
val som ett kommunalförbund har, då lagen är dispositiv för
kommunalförbund.

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens ordförande
Göteborgsregionens kommunalförbund

Länkar och bilagor:
•

Reviderad förbundsordning (bilaga)

•

Strategisk inriktning

•

Plan och detaljbudget 2021

•

Rambudget 2022 (bilaga)

•

Arbetsordning förbundsfullmäktige

•

Reglemente förbundsstyrelsen

•

Regional utvecklingsstrategi

•

Beslutsunderlag ISGR (bilagor)

•

Protokoll FS 2001-06-06

•

Memorandum från 1998 rörande kommunförbundsuppgifter (bilaga)

•

Hur ska kommunfullmäktigen och nämnder hålla digitala
sammanträden – analys JP Infonet (bilaga)
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Förbundsordning
1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad.

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma
intressebevakning i Göteborgsregionen.
Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner.
Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals
kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också
kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen,
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom:
• Utbildning
– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan.
– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för
gällande skollag och förordning.
2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
• Arbetsmarknad
• Miljö och samhällsbyggnad
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
• Utbildning
• Näringsliv
Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.
Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.
Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda
förbundsfullmäktige.

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:
• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd
inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas
på ett rationellt och ekonomiskt sätt.
• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
• Ta upp lån och teckna borgen för lån.
• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska
vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas
styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun
(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka
hälften
11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta
utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.
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Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott.
Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som
arbetsutskottet kan besluta i omnämns.
I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och
revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

formaterade: Färgöverstrykning

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper
beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild
angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.
Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets
ändamål enligt § 3.
Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.
Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i andra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer.
Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens
verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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formaterade: Färgöverstrykning

§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla.
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och
verksamhet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och
40 §§ KL.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av
förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas.
Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet
nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.
Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samtidigt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet.
Revisorer utses för en period om fyra år.

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen.
Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.
Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny
förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen
förbundet omedelbart träda i likvidation.
Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen
verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.
Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna
om kallelse på okända borgenärer.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Rambudget 2022

EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023.
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med
styrningen av verksamheten.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.
Den definitiva årsavgiften för 2022 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2020 och angiven
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.
Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsättning 2022.
Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU,
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive
verksamhetsår.
GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fortsatt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM.
GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som
för 2022.
GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat
resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

RESULTATBUDGET GR (TKR)
Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Inkomstskatt
Årets resultat

2

Budget 2021
622 606
50 125
28 556
-624 785
-2 971
-5 150
-5 150
650

GR

Budget 2022
624 196
51 657
27 583
-622 186
-2 500
-490
-490
1 000

-4 500
-

-10
500
-

-4 500

500

BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen
på kort och lång sikt.
Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförutsedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalningarna.

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk
justering av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en
ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av års
avgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med
2  kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.
Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsstyrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften med
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.
Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter
reduktion framgår av tabell nedan.

Årsavgiftens fördelning per kommun 2021
samt förslag 2022, (tkr)

Balansbudget 2021–2022, tkr.

BALANSBUDGET
TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
III: Finansiella anläggningstillgångar

GR
Budget
2021-12-31
35 593
5 727
10 775
19 091

Budget
2022-12-31
33 093
3 692
10 310
19 091

B. Bidrag till infrastruktur

-

-

C. Omsättningstillgångar
I. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa & Bank
S:A TILLGÅNGAR

320 933
38 409
92 539
189 985
356 526

275 738
18 111
73 305
184 322
308 831

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
41 074
I. Årets resultat
-4 500
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
45 574
B. Avsättningar

41 574
500
41 074

-

-

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

315 452
315 452

267 257
267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER

356 526

308 831

12,8%
89,6%

13,3%
96,4%

Soliditet
Likviditet (kassalikv)
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ÅRSAVGIFT
Kommun

2021

2022

Ale

2 371

2 307

Alingsås

3 128

3 024

Göteborg

43 747

42 360

Härryda

2 868

2 772

Kungsbacka

6 374

6 163

Kungälv

3 499

3 414

Lerum

3 214

3 118

Lilla Edet

1 066

1 034

Mölndal

5 238

5 083

Partille

2 967

2 869

Stenungsund

2 022

1 960

Tjörn

1 210

1 173

Öckerö

975

941

Summa

78 681

76 218

GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen.
Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån antalet
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per kommuninvånare
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis
är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell
flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en
flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Föreslås utgå
från och med år 2022.
Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad.
 ppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv
U
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med
Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konferenser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från
och med år 2022.
Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg &
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige.
Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samverkan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.
Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och
forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.
Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna
kommunernas intressen på en regional nivå.

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)

TRANSFERERINGAR
Organisation

ARC
BRG
GU Reväst
Göteborg & Co
ISGR
Urban Futures
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

Budget 2021
32
20 000
60
1 100
1 000
400
1 975
3 988
28 556

Budget 2022
20 000
1 100
400
1 975
4 108
27 583
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valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Diarienummer: 2020-00230
Beslut
Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s
rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna
hanterar under våren 2021.
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till
och med år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att
förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning
av årsavgiften till och med år 2023.
Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens
yrkande inklusive tilläggsyrkandet.
Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt
förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.

Justeras:

1 (2)

Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:

2 (2)

Förbundsstyrelse – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef
Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230

Förslag till reducering av årsavgiften till GR
från och med 2022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och
med verksamhetsåret 2022.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget
inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar
under våren 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24
presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en
sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En
neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i
verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte
förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt
bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större
koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse
som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets
omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom
följande områden – i relation till storleken på neddragningen.
•

•

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär
att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlemskommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka
73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklingskapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt
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•

•

förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla
igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan
riskera förtroendet för förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning
sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för
förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda
komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•
•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna
framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett
effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften
finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till
EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika
transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i
nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället
föreslås tas in direkt från medlemskommunerna.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beskrivning av pågående process och tidplan
• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och
med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade
synpunkter.
• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om
oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.
• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie
arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022
• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen
• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna
• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM
• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022

Beslutsunderlag
• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades
frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften
75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget i Göteborgsregionen.
Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram årsavgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en
sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale
ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens
nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter
inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör
se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s
verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en
konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille
förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av
årsavgiften används till.
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
GR:s uppdrag
GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka
för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbundsordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren
2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst
behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra
Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region
som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans
mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för
Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.
Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.
Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka
aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två
delårsrapporter samt i årsredovisningen.
Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län
är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin.
Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära
samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.
Byggstenar i GR:s ekonomi
Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet
har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är
formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en
anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är
mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.
Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för
helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som
uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av
den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på
den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i
ekonomin.
Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket
innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnadsökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet.
Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel
såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se
diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen,
Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl.
Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika
samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas
till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell.
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr)

Organisation

Budget 2020

ARC

33

BRG

20 000

Europa Direkt
GU Reväst

200
60

Göteborg & Co

1 100

ISGR

1 000

Mistra
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

400
1 975
3 872
28 640

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR
efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.
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Diagram 2

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med
neddragning av årsavgiften.
Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels
inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2
ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet
som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska
risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar.
Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift
Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet.
Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar.
Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts
genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll
med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Götalandsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan
Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlemskommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella
frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.
Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på
grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp
arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort
(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).
En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.
Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya
behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt
har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att
kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och
utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och
kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjligheter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de
paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.
Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften
Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och
konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.
Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören
att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen
innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra
medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid
förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften
med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare
reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda.
Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun
framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska
effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta
medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.
Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4%

Kommun

Avgift 2021 enl plan

Minus 4%

Skillnad

Ale

2 371 479

2 281 041

-

90 438

Alingsås

3 128 038

3 008 749

-

119 290

Göteborg

43 747 301

42 078 972

-

1 668 329

Härryda

2 868 023

2 758 649

-

109 374

Kungsbacka

6 373 510

6 130 453

-

243 058

Kungälv

3 499 295

3 365 847

-

133 448

Lerum

3 214 735

3 092 140

-

122 596

Lilla Edet

1 065 512

1 024 878

-

40 634

Mölndal

5 238 369

5 038 601

-

199 768

Partille

2 967 105

2 853 953

-

113 152

Stenungsund

2 022 199

1 945 081

-

77 118

Tjörn

1 209 528

1 163 402

-

46 126

Öckerö

975 416

938 218

-

37 198

Summa

78 680 512

75 679 984

-

3 000 528

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och
påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och
kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar
för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom
kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet,
Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och
utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i
skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar
också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta
fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet
att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning.
Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel
letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och
driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR.
Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande
parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva
metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de
kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlemskommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp
insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten
uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår storskalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig
smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar
i och med det gemensamma arbetet i förbundet.
GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera
strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av
resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra
att nå för en enskild kommun.
Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden
– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa
konsekvenser redovisas här nedan.
•

•

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det
innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlemskommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73
mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.
Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och
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•

•

relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för
förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och
avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och
handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas
anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•

•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och
sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på
ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering,
kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.
Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling
till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får
självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och
dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s
interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det
innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner.
De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till
samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som
beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med
dessa samarbeten.
I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess
konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.
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Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag
Lämnade bidrag

ARC

Europa Direkt

Reväst

Belopp

32 500

200 000

60 000

Bilaga 1

Konsekvens
Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har
under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på
flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än
att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan
flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet
The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för
storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs
stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda
kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och
Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett
neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i
Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GRkommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten
utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s
medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi
kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt
på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige.
GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av
aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan
och omvärldsbevakning/samverkan.

ISGR

1 000 000

Summa bidrag

1 292 500

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida
ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida
målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl
finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början
var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att
bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är
4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb.

660 000

Effektivisering GR

1 047 500

Summa GR

1 707 500

Totalt

3 000 000

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av
luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten
bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s
medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är
medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad.
Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet.
Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta
medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan
mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av
kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv
kranskommunerna.
Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta
intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot
medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka
och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att
förlora spetskompetens.
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$56 Samhällsutbyggnad och skredriskanalys

i södra

Göta älvdalen, slutrapport
Vid dagens sammanträde delades rubricerade slutrapport ut med tillhörande
kartdel.
Härom gjordes anteckning till

'

protokollet.

$57 Internationell skola för Göteborgsregionen
Förbundsstyrelsen beslöt 1995-05-05 att förslag till bildande av en fristående
regional internationell skola skulle utarbetas. I beslutet, som fattades i anslutning
till ett yttrande över en utviirdering av de internationella klasserna i Göteborgs
kommun, betonades det angelägna i att den internationella skolan startar snarast
möjligt. För att kunna starta den regionala friskolan fr o m l?isåret 1996197 krävs
att en ansökan inlämnas till skolverket senast 1995-08-01.
Ett förslag har utarbetats som tillstyrkts av utbildningsgruppens presidium 12 juni.
Förbundsstyrelsen beslöt
att hos skolverket söka tillstånd att bilda en regional friskola, åk 1-9, med
engelskspråkig utbildning fr o m läsåret 1996197 för 250 elever med en
svensk/engelsk och en engelsk gren,
att bilda ett aktiebolag som huvudman för skolan,
att som interimsstyrelse för aktiebolaget utse utbildningsgruppen,
att uppdm åt utbildningsgruppen att bilda ett pedagogiskt råd som stöd för

skolans ledning,
att uppdra åt utbildningsgruppen att utarbeta arbetsprogram för fördjupat
samarbete med niiringslivbt, Universitetet och Chalmers i samverkan med
närin gslivssekretariatet, samt
att uppdra åt utbildningsgruppen att finna lokaler som ger önskad
samordningseffekt med en svensk grundskola.

Justerat sign:
6
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Internationell skola för Göteborgsregionen
Förbundsstyrelsen beslöt 1995-05-05 att utarbeta förslag till bildande av en
fristående regional internationell skola. I beslutet, som fattades i anslutning till
ett yttrande över en utvärdering av de internationella klasserna i Göteborgs
kommun, betonades det angelägna i att den internationella skolan startar snarast
möjligt.
För att kunna starta den regionala friskolan fr o m läsåret lggltgT krävs att en
ansökan inlämnas till skolverket senast 1995-08-01.
Detta ärende behandlas av utbildningsgruppens presidium 12 juni.
Med hänvisning till bifogade promemoria föreslås förbundsstyrelsen besluta
att hos skolverket söka tillstånd att bilda en regional friskola, åk l-9, med
engelskspråkig utbildning fr o m läsåret 1996197 för 250 elever med en
svensk/engelsk och en engelsk gren,
att bilda ett aktiebolag som huvudman tör skolan,
att som interimsstyrelse för aktiebolaget utse utbildningsgruppen,
att uppdra åt utbildningsgruppen att bilda etr pedagogiskt råd som stöd för

skolans ledning,
att uppdra åt utbildningsgruppen att utarbeta erbetsprogram för fördjupat
samarbete med nåiringslivet, Universitetet och Chalmers i samverkan med
närin gslivssekretariatet, samt
att uppdra åt utbildningsgruppen att finna lokaler som ger önskad
samordningseffekt med en svensk srundskola.
Göteborg 7 juni 1995
Rune Gustafsson

/ Marie Fridolf
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Marie Fridolf
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Europaskola för Göteborgsregionen
Bakgrund
Internationaliseringen av svenskt näringsliv och inte minst medlemskapet i EU
aktualiserar frågan om utveckling av en internationell skola i Göteborgsregionen.
Kommunalförbundets styrelse fattade beslut 1995-05-05 art urarbeta f<irslag till
bildande av en fristående regional internationell skola. Utbildningsgruppen har
tidigare noterat vikten och behovet av en satsning. Man understryker också
vikten av att denna satsning genomförs i regional samverkan.
På uppdrag av utbildningsgruppen har en behovsanalys genomförts med
förslag

till riktlinjer för det fortsatta

arbetet. utredningen, benämnd ..Europaskola för

Göteborgsregionen, Behovsanalys - förslag

till riktlinjer"

presenterar en kort

bakgrundsbeskrivning där kravet på flexibilitet viil undersrryks genom den
snabba förändring som sker.
Utredningen har i sin behovsanalys tagit hänsyn till den nya läroplanen LpO
94
samt till regeringens proposition 1994/95:100. vidare har man kartlagt
förutsättningarna för såväl skolor med internationell inriktning som
utlandsskolor. I Göteborgsregionen har man särskilt behandlat de tre skolor
som
bedriver utbildning på grundskolenivå med internarionell inriktning med
engelska som språk, nämligen

-

Engelska skolan, 250 elever, friskola

Samskolan,44 elever, friskola
Johannebergsskola n, 42 elever, kommunal grundskola

Därtill kommer tyska skolan och svensk-finska skolor. När det gäller såväl
Engelska skolan som Samskolan finns enligt utredarna inga ambitioner
större fortsatt utbyggnad.

till

någon

För Johannebergsskolan har en särskild utvärdering genomfcirts. Denna
visar på
ett behov av att kunna erbjuda utbildningsplatser även för svenska
elever och

1995
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permanentboende. Utvärderingen visar också på behovet av att profilera skolan
och informera om dess existens. Skolan bör också vara en komplett grundskola.

Behov
Utredarna konstaterar att ett ökat intresse av utbildningsplatser inom

internationellt inriktad grundskola finns i Göteborgsregionen. I Stockholm ligger
nivån idag på ca 5 7o och i Göteborg drygt

I

7o.Med en utveckling i nivå med

Stockholm skulle det krävas ett antal nya skolor.
Efter kontakter med näringslivets representånter konstaterar utredarna att en
intemationell skola är en viktig faktor för regionens attraktionskraft. Därtill
kommer behovet av att kunna ta hand om ett ständigt ökande antal familjer som
återkommer efter utlandsvistelse.
Utredarna pekar också på behovet av fördiupade behovsanalyser niir det gäller
att kvantifiera intresset för en grundskola med internationell

profil hos svenska

familjer.

Inriktning
I utredningen lyfts

de positiva

fördelal man elhållit i Stockhohu av såvåil en

svensk/engelsk som renodlat engelsk sektion fram. Man pekar också på de

fördelar som finns om dessa sektioner geografiskt kan ges en knytning till en
komplett svensk grundskola.
När det gäller undervisning på andra språk som tyska och franska är behovet inte
siikerställt. Framtida behov kan mötas genom särskilda insatser.

Omfattning
För att nå en tillfredsställande ekonomi med max 107o merkostnad i förhållande

till

en normal utbildningsplats rekommenderar utredarna en komplett grundskola

för ak 0-9. Elevantalet per årskurs bör eftersträvas vara 25. Den totala
omfattningen blir därmed 250 elever.

,&
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Kommentarer
Utredningen visar på ett klart behov av ytterligare etablering av skolor med
intemationell inriktning. En internationell skola är ett viktigt instrument i arbetet
för att öka regionens attraktionskraft. Den har därmed ett högt gemensamt

i samverkan mellan region och näringslivet. Tidigare har näringslivet
visat sitt intresse genom att aktivt medverka ekonomiskt i anordnandet av
utbildningsplatser. Detta intresse åir viktigt att ta tillvara vid en satsning på en
intresse

internationell skola.
När det gäller organisationsformen är det angeläget att söka en form som innebiir
att regionens aktörer långsiktigt ges möjligher till påverkan. Ett fördjupat
samarbete med näringslivet, Universitetet och Chalmers i samverkan med
näringslivssekretariatet bör ske. Associationsformen bör ge möjlighet till en hög
grad av självständighet inom en av huvudmännen faststiilld rambudget. Som
associationsform föreslås aktiebolag eftersom en friskola måste bedrivas i
privaträttslig form. I övrigt hänvisas till bifogat memorandum 1995-06-01,

författat av Sten Losman, Advokatfirman Vinge (se bilaga).
Etablering av en internationell skola förutsätter ett mycket stort engagemang
men ger också möjligheter inte minst när det gäller utveckling av pedagogik och
former fdr effektivisering av lokalanvändning och skolans organisation. För att
nå en sådan utveckling krävs att nätverk etableras med andra skolor såväl inom

som utom landet. Därtill måste de teorier som finns inom det pedagogiska
området implementeras på ett lämpligt sätt. En samverkan med llirarhögskolan
ses som nödvändig.

Till

den nya skolan bör iämpligen ert pedagogiskt råd

knytas.

För att kunna starta den regionala friskolan 199611997 krävs en ansökan
skolverket senast I augusti 1995. Dessförinnan måste aktiebolag bildas.

till
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MEMORANDUM

DATUM: 1995-06-01
ÄReIIoe: Verksamhetsforrn f ör i.nternationeLl
skola

Bakgrrrnd
rnom Göteborgsregionens kommunalförbund
pågår överväganden om at.b
föreslå kommunerna att l:ilda en internationell

skora onrfattande
årskurserna 1-9. Förbundet har begärt ett
kort underlag för be_
dömning av

lämplig Juridisk verksamhetsform. r första
hand har
efterfrågats en belysning av för- och nackdelar
med de privat_
rättsllga subjekten aktiebolag, ideerr förening
och ekonomisk
förening' Därjämte lämnas en kort beskrivning
av kommunal-förbund
med direktion.
Aktiebolag
får samverka med varandra, b.l a genom
att bilda ett
aktiebolag för änciamå1et. Bil.dandet sker genon
att kommunerna
Kommunerna

sl-nsemellan träffar ett aktieägaravtal (
kon sortialavtal ) i vilket
de kommer överens om att bilda ett aktlebolag
och tillskjuta

kapital, 1ägst lOO.OOO kronor. f konsortialavtalet
parterna normalt också att verka för aktiebolaget, förbinder slg
Ledamöter och suppleanter i aktieboragets
styrerse
normalfalret enrigt aktieboragslagen av bolagsstämman utses i
I bolagsordningerr kan emerlertid bestärrunas att styrersen
skarr_

utses på
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annat sätt. r kommunägda aktieboJ.ag skall bolagdordningen
tirl
förid av föreskrifter i kommunalragen innehårLa besEämmerser
om
att kommunfurrmäktige skarr utse samtliga styrerseredamöter.
Detta förutsättes också i aktiebolag ägda av flera kommuner.
r

ett företag ägt av frera komrnuner förutsättes det alLtså vara
derägarkommunernas fullmäktige som utser redamöterna.
För ett aktieborag gärrer omfattande regler om bofagets organisa_
tion och ansvarsförhåIIanden. Aktiebolagsformen utnyttjas för
konmunal samverkan i regionen.
Ekonomisk förening

En ekonomisk förening förutsätter att det finns minst tre medIemmar. Medl-emmarna antar stadgar samt välJer styrelse och
revisorer.
I stadgarna kan föreskrivas att en e.l-l-er f l_era
styrelseledamöter skall utses på annat sätt än vid föreningsmöte.
Stadgarna kan alLtså föreskriva att ledamöterna skal1 utees av

medlemmarnas

fuIlmäktige.

eni-ngen är l-i-ksom aktiebolaget en j uridi sk person . För
föreningens förplikte]se.
svarar endast för.eningens tirlgångar.
r stadgarna skaf)- anges den i-nsats, med vlrken varje medrem skarr
derta i föreningen. Även en ekonomisk förening är underkastad en
lngående reglering i 1ag.
För

Ideell förening
För ideerla föreningar finns i-nte f n någon ragregrering. En
ldeerr förening birdas genorn att några sluter sig samman, antar
stadgar och utser s'byrerse och andra funktionärer.
Kommunalförbund
Kommuner får sluta sig samman i kommunalförbund och på detta
överlåta kommunala uppgifter. Ett konrmunalförbund biLdas genom
att kommunerna antar en förbundsordning som undertecknas av

företrädare för

kommunerna.
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Det finns två sorters kommunalförbund,
komrnunalförbr-rnd med förbundsfur-rmäktige och styrelse samt
kommunarförbund med enbart
direktion' r ett kommunarförbund nred direktion
utövas besr.utanderätt' förvaltning och verkstärrlghet av
direktionen.
Förbunds_

medlemmarna bestämrner

antalet r-edamöter och ersättare i direktio_
nen. Antaret ledamöter får inte vara
mi.ndre än fem. Varje för_
bundsrnedlenr skaII ha minst en
Iedamot eller en ersättare i
direktionen . Ledamöter och ersättare
skar.r vä1j as br_and med_
.l-emmarnas
fulLrnäktige

.

Aven ett kommunal_förbund

förbundsdirektion är en juridisk
ett kommunalförbund saknar tlllgångar för
att betar-a
en skur-d, är medr-emmarna skyldlga att fy1la
bristen. Varje medlem
skar-l då tilrskjuta så stor det av bristen
som svarar mot med_
lemmens andel i skulden efter grunder
sorn bestämts i förbunds_
ordningen. r förbundsordningen skalr regreras
br a grunderna för
medlemmarnas deltagande i kostnaderna
för förbundets verksamhet.
person'

merJ

om

Kouununernas

styrning av

verksamheten

har möjligheter att påverka verksamheten
i samtliga
verksamhetsformer
Kommunerna

genom

-

val- av styrelseLedarnöter
bolagsstämma ell-er föreningsmöte ( gä11er
ej
med direktion, där sådan instans saknas
)

kommunal

förbund

avtal melLan stiftarna
avtal mellan komrnunen och den bildade juridiska
personen.
VaL av verksamhetsform

Att välja mellan tänkbara verksamhetsfor:mer
för skorverksamhet är
inte helt Iätt. Först bör stäIlning tas
ti]-1 onr verksamheten
skall l:edrivas i privaträttsrig
elrer i offentligrättslig
orclning. Våljes den privaträttsriga
ordni.ngen synes aktieborags_
formen med dess stadga vara att föredra.
Den medger också att
verksamheten kan överlåtas genom att
aktierna avyttras. För_

cor
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utsättnlngarna för detta kan mellan
sortialavtalet.

komrnunerna

regleras i kon-

verksamhetsform bl.ir valet ett komVä1Jes en offentligrättsiig
munalförbund, Iärnpligen då ett med förbundsdirektion, d v s utan

förbundsfullmäktige

.
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Styrelseprotokoll
6juni 1996

utdrag av protokoll från förbundsstyrelsens sam-

manträde torsdagen 6 juni 1996
Ledamöter
Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande
Johnny Magnusson (m), Göteborg,
Kerstin Svenson (s), Göteborg,
Sven Pettersson (s), Ale,
Jan Hallberg (m), Göteborg,
Jan Gustafsson (s), Håirryda,
Roger Andrdasson (v), Göteborg,
Jörgen Hellman (s), Lilla Edet,
Ingemar Johansson (m), Härryda,
Ulf Persson (c), Kungsbacka,
Bengt Odlöw (s), Mölndal,
Lars Kjellgren (s), Partille,
Madta Aronson (fp), Mölndal,
Sten-Erik Lindvall (s), Stenungsund,
Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum
Ersättare

lrif

Andersson (s), Göteborg (diinstgörande)
Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg (tjänstgörande)
Folke Hildebrand (s), Kungsbacka (tjiinstgörande)
Alf Johanson (s), Lerum (dänstgörande)
Monica Påhlsson (fp), Göteborg (tjänstgörande)
Lennart Jonason (s), Öckerö (dänstgörande)
Ove Andersson (m), Stenungsund (d:instgörande)
Ingemar Bengtsson (v), Partille (dänstgörande)
Sekreterare
Peter Holmström, utredningsledare

$

173 Internationell skola

Förbundsstyrelsen bestöt 1996-04-26 att huvudman för den internationella
skolan även i foruättningen skall vara Göteborgsregionens Internationella
skola
AB med Göteborgsregionens kommunalförbund som ensam aktieägare.
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Styrelseprotokoll

6juni
Förbundsstyrelsens presidium diskuterade I996-05-21den forrsarta handläggningen av ärendet och anser att det inte krävs något avtal mellan GR och r6p"ttive kommun fcir bolagets stfft. Presidiet förutsätter att kommunerna kommer att
bidra till skolans drift med interkommunal ersätrning som fasts&illts av GR.

En skrivelse, daterad 1996-05-29, med bilagor har framtagits i ärendet.
Förbundsstyrelsen beslöt
att godkiinna föreliggande förslag till fortsatt handläggning av ärendet om den
internationella skolan,
att hos förbundsfullmiiktige hemstiilla
1) att fullmiiktige godkänner att bolaget bildats med bilagda bolagsordning,
bilaga 2,
2) att bolagsordningens 3$ ska ha den lydelse som framgår av bilaga2 och
att
aktiekapitalet nu höjs med 400 tkr till 500 rkr, at förbundsstyrelsen sedan
bemyndigas aft senare höja aktiekapitalet upp tili 2 Mkr,
3) an fullmiiktige bemyndigar förbundsstyrelsen att utftirda en garanti för
förlustlkapitaltiickning maximalt rill4 Mkr under tiden intill 199g-12-31 fcir
Gö teborgsregionens Inrernationella Skola AB (GIS AB), sam t
4) att 400 tkr nu upplanas av förbundssryrelsen för art möjliggöra höjningen
av aktiekapitalet, samt att bemyndiga förbundsstyrelsen att lana ytterligare
maximalt 6 Mkr fcjr verkstlillande av evenruellt erforderlig höjning av
aktiekapitalet i GISAB från 500 tkr upp till2 Mkr samr för infriande av den
under 3) n?imnda garantin och evenruella övriga bidrag till GISAB under
skolans startskede,
att uppdra till styrelsen för bolaget art i samverkan med projektgruppen inleda
marknadsaktiviteter, rekrytering av rekror tillika verkstäilande direktör för
bolaget samt bilda ett skolutvecklingsråd som stöd för skolans utveckling,
att uppdra till bolagets styrelse att övertå ansvaret i och med att projektet
tiveigår i
verksamhetsfas, samt
att för slutförande av proiektet anslå
200 tkr.

Rätt utdraget intygas
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Marie Fridolf

Internationell skola - fortsatt handläggning

Projektgruppen för internationell skola inom GR har framgångsrikt studerat,
liimnat förslag och förankrat beslutet om bildandet av en internationell skola.
Arbete har letts av utbildningsgruppens presidium Vivi-Ann Nilsson och
Ingamaj Wallertz-Olsson. I projektgruppen har följande personer medverkat:
Marie Fridolf (proj.led) GR, Börje Rådesjö, GR, Anders Löfgren, Kungälv,
Jan Mellberg, Mölndal, Malin Johnsson, GR, Lars Hansson, Göteborg och
Lars Ekberg, NS.
Styrelsen har fattat beslut om bildandet av ett särskilt bolag för verksamheten.
Enligt GR:s förbundsordning skall detta beslut fastställas av
förbunds fullmiikti ge.

Parallellt med den formella beslutsprocessen övergår nu satsningen från
projektfas till verksamhetsfas. Projektet avslutas med nåiringslivskontakter och
marknadsföring av satsningen. Det senare sker i samråd med bolagets
interimsstyrelse och ledning. Ett skolutvecklingsråd bildas parallellt med att
rektor tillika verkstiiilande direktör anställs. Projektplanen visar att senast den
1 januari 1997 ska rektor finnas på plats. Eftersom projektet avslutas och
övergår i en verksamhetsfas som kräver viktiga beslut av rektor och VD
eftersträvas en snabbare handläggning och dåirmed anställning av rektor.
Starttidpunkten för skolan är enligt tidigare beslut faststäild till 970101 med
elever fr o m höstterminen 1997. Det innebiir att bolaget redan under hösten
måste inleda ett antal förberedande aktiviteter. Exempel på sådana iir
lokalanskaffning, marknadsföring och rekrytering av lärare mm. Dessa
aktiviteter förutsätter att de ekonomiska förutsättningarna är siikerställda.
Detaljplanering visar på att ytterligare medel för projektarbetet, vid sidan av
de redan anslagna 600.000 kronor, erfordras. Förslaget innebär dåirför ett
äskande om kompletteringsanslag på 200.000 kronor. Projektbudget och
projektplan för 1996 redovisas bifogas.
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Kalkylen visar att Göteborgsregionens Internationella skola AB behöver
tillföras kapital. Projektgruppen har via KPMG Bolins närmare analyserat
bolagets behov av kapital under etableringsskedet, vilket kommer att ligga till
grund för upplåning, bilaga 3. I förslaget till täckning av kapitalbehov föreslås
två alternativ. I alternativ ett tillförs bolaget hela kapitalet vid bildandet. I
alternativ två sker successivt förlust/kapitaltäckning under uppstarten.
Alternativ två förutsätter en garanti, utställd av kommunalförbundet som
ägare.

Kapitalet skall förutom att täcka variationer under löpande förvaltning också
täcka

r

initialkushrader fram till skolans öppnande,

I

underskott under de första två åren,

I

uppkomna räntekostnader fram till driftstart.

Initialkostnader omfattar kostnader inför skolans öppnande. I dessa kostnader
ingår den skolledare, rektor, som anst?ills för att organisera starten.
Då tillgången på lokaler iir begränsad kommer skolan de första två årcn att
endast omfatta 120 elever i förhållande till planerade 320 elever. Diirmed
uppkommer ett driftsunderskott under dessa två år. De första två åren vänder
sig skolan i första hand till utländska barn i årskurs 0-7.

Vid en nivå på 320 elever kommer ovan angivna kostnader att täckas

av

framtida driftöverskott. Kostnaderna skulle d?irmed kunna ses som en
investering och kan successivt skrivas av. Insatsen iir då att betrakta som
villkorat som betalas tillbaka då resultat och likviditet så tillåter.
Riskema i satsningen åir helt kopplade till förutsättningarna att efter två år nå
det planerade elevantalet. Skulle så ej ske kan såväl aktiekapital som övrigt
eget kapital forviintas vara förbrukat. Enligt tidigare analyser ses denna risk
som ytterst marginell.
Interimsstyrelsens presidium har diskuterat de två alternativen till att täcka
kapitalbehov. Alternativ två förordas med ett aktiekapital om 500 tkr och ett
avtal mellan Göteborgsregionens Internationella Skola AB och
Göteborgsregionens kommunalförbund om förlust/kapitaltäckning avseende
uppstarten under de första två åren maximerat till4 Mkr. Efter uppstarten kan
aktiekapitalet höjas tiil rekommenderade 2 miljoner kronor.

2
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Bilaga I

Proiektbudeet under 1996

.

Projektets ledning (ianuari 1996 - december 1996)
- projektledare
- projektsekreterare
- ledningsgrupp
- konsultationer, resor m.m.
- arvode till styrelsen

340.000

o Externa tjänster
- juridiskt stöd

- ekonomiskt stöd
- rekrytering; rektor
- arkitekt; Iokaler

245.000

o

Marknadsföring

100.000

.

Bolagsbildning och ombildande av bolag

11s.000

Total omslutning

800.000

t996

r995

ProfektPlan
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BOLAGSORDNING FöR CÖTNgORGSREGIONENS

INTERNATIONELLA SKOLA AKTIEBOLAG

1$.
Bolagets firma är Göteborgsregionens Internationella skola Aktiebolag

2$.
Bolaget har

till

föremål för sin verksamhet att som fristående skola för vanlig

skolplikt och med internationell profil bedriva undervisning för elever från i
första hand Göteborgsregionen samt att bedriva därtill anknytande verksamhet.

3$.
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000
kronor.

4$.
Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

s$.
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

6$.
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och iika många suppleanter
Styrelselbdamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden

slo/5069

lalavbl

intill slutet av nästa ordinarie

bolagsstämma.

7$.
Tre revisorer och tre revisorssuppleanter väljes årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden

intill slutet av nästa ordinarie

bolagsstämma. En av

revisorerna och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor.

8$.
Kallelse

till

bolagsstämma skall ske genom brev med posten

till

aktieägarna

tidigast fyra senast två veckor före stämman.

e$.
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen före juni månads utgång
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma

till

behandling

1)

Val av ordförande vid stämman.

2)

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3)

Val av en eller två justeringsmän.

4)

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

s)

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen'

6)

Beslut

a)
b)

om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

enfigt den fastställda balansräkningen

c)

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande

direktören
7)

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

8)

Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter'
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

e)

(t97 5: 1 385) eller bolagsordningen.

s10/5069

I

a/avtal

,

10 $.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman
och leder förhandlingarna

till

dess ordförande valts.

11 $.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom
ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetaler.
12 $.
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår

slo/5069 I a,/avral
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Förslag

till ändring i Bolagsordning ftir Göteborgsregionens Internationella skola AB

Ändring i bolagsordningens 3 $ ska ha foljande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100.000 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500.000
kronor och högst 2.000.000 kronor.
kronor och högst 400.000

kronor.

Bilaga
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PM avseende analys av resultat, likviditet och kapitalbehov 1997-1998

1

lnledning

Vi har av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) fått uppdraget atr analysera resultat och likviditet avseende Internationella Skolan i Göteborgsregionen
AB samt Grundskolan med engelsk profil under riikenskapsåren 1997 och 1998
samt att presentera ett förslag till kapitalisering av bolaget.
Våra beråikningar har baserats på resultatbudget avseende fullt utbyggd verksamhet i 1995 år prisläge, utarbetad av GR, samt förutsättningar för verksamhetens Wå första år som framkommit vid kontakter med representanter för GR.
Undervisningen beriiknas börja för 120 elever höstterminen 1997. Verksamheten förutsätts sedan att ha denna omfattning under wå år. Höstterminen
1999 antas skolans verksamhet att vara fullt utbyggd för 320 elever.
Beriikningarna har baserats på att bolaget inte skall btira några
finansieringskostnader. Dessa förutsätts bdras av GR. Vi vill i detta
sammanhang niimna att $ 6 i Förbundsordningen för Göteborgsregionens
kommunalförbund begr2insar förbundets möjlighet att ta upp lan och stiilla
borgen för andras skulder.
Våra kalkyler har utarbetats enligt två huvudalternativ enligt instruktioner från
GR:
Alternativ 1
GR tillför bolaget ett eget kapital som iir tillräckligt för att bolaget skail kunna
bedriva sin verksamhet under de två första åren utan ytterligare kapitalinsats
från ägaren.
Alternativ 2
GR tillför bolaget ett mindre eget kapital samt att avtal om resultattäckning,
maximerad till visst belopp, upprättas mellan ägaren och bolaget.

Innehåll

2
3
4
5

Sammanfattning
Resultatbudget

Likviditetsbudget
Kapitalbehov

3
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Bilagor

Bil. I
Bil.2
Bil.3

Resultatbudget helt utbyggd verksamhet
Resultatbudget 1997 och 1998
Likviditetsbudget 1997 och 1998

2

Sammanfattning

2.1

Alternativ

i

1995 ar prisläge

1

Enligt våra beriikningar bör bolaget tillfloras ca 5,5 Mkr i likvida medel och eget
kapital för att trygga verksamheten de första två åren. Eftersom viss os?ikerhet
råder rörande. de forutsätbringar berlikningarna gntndats på, detta gäller såväl
intiilrer som kostnader, har siikerhetsmarginaler om drygt I Mkr for
oförutsedda h?indelser lagts in i berlikningarna av eget kapital och likvida
medel.

2.2

Alternativ 2

i detta fall tillförs ett aktiekapital om 500 tkr och att ett
avtal om förlusr/kapitaltackning tecknas mellan GR och bolaget. Förlustlkapitaltäckningsgarantin kan liimpligen maximeras till4 Mkr avseende de
första två åren. Enligt detta alternativ fömtsätts GR ha den buffert för
oförutsedda håindelser om ca 1 Mkr som tillförs bolaget i form av eget kapital

Vi föreslår

att bolaget

enligt alternativ

l.

Vi rekommenderar att en ny

analys av bolagets resultat och framtida
kapitalbehov genomförs inför expansionen av verksamheten 1999.

3

Resultatbudget

Resultatbudgetar avseende riikenskapsåren 1997 och 1998 återfinns i bilaga 2,
Nedan redogörs för de förutsättningar och antaganden som legat till grund fdr
beriikningarna.

3.1

lntäkter

3.1.1 Kommunbidrag
Fullt utbyggd beråiknas skolorna ha totalt 320 elever. Under de första två åren
uppskattas det totala elevantalet till 120. Beriikningarna grundas på antagandet
att 120 elever börjar i skolan i augusti 1997 och att detta elevantal i princip iir
oföriindrat de kommande två åren. Av de 120 eleverna antas 25 gå i årskurs 7
och resterande i årskurs 0-6. Med ett kommunalt bidrag om 37 400 kr per elev i
årskurs 0-6 respektive 48 000 kr per elev i årskurs 7 ger detta intiikter om
4153 tkr på helårsbasis. Kalkylen förutsätter att de statsbidrag som utgår till

!
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den internationella delen inte medför reducerade kommunala bidrag för dessa
elever.

En förskjutning fran arskurs 7 till årskurs 0-6 om 10 elever medför ett bortfall i
intiikter och likvida medel om 106 000 kr per år.

3.1.2

Statsbidrag

Av de ovan niimnda

120 eleverna beriiknas samtliga gå i den internationella

delen. Dessa berättigar skolan till statsbidrag om 2 520 tkr per år.
En förskjutning fran den internationelia delen till den svensk-engelska delen om
10 elever medför ett bortfall i intiikter och likvida medel om 210 000 kr per år.

3.1.3

Skolbarnomsorg
Intiikterna för skolbarnomsorg under i997 och 1998 har uppskattats till50Vo av
intiikterna då verksamheten dr fullt utbyggd.

3.2

Kostnader

Administration
Administrationskostnader har beriiknats utifran antagandet att de budgeterade
administrationskostnaderna om I 172 tkr per år belastar 1997 i sin helhet även
om undervisningen börjar forst under hösten..

3.2.1

3.2.2

Lärare
Kostnaden för liirare har baserats på antagandet att elevantalet fu 50 i årskurs 03,45 i årskurs 4-6 samt 25 i årskurs 7. vidare uppskattas llirarkostnaderna
under 1997 uppgå till 807o av kostnaderna 1998.

3.2.3

Elewård
Kostnaden for elevvård har beriiknats efter relationen mellan antalet elever 1997
och 1998 och antalet elever då verlaamheten dr fullt utbyggd.

3.2.4

Undervisningsmaterial
Kostnaden för undervisningsmaterial har baserats på antagandet att elevantalet
iir 50 i årskurs 0-3, 45 i årskurs 4-6 samt 25 i årskurs 7.

3.2.5

Skolmåltider
Kostnaden för skolmåltider har baserats på en 32/40 dänst under halva 1997 och
hela 1998 samt portionskostnader i relation till elevantalet.

f,Ef;8
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3.2.6

Avskrivningar
Investeringar i skolmöbler och datorer inför de första två åren har uppskattats
rill 675 tkr respektive 350 tkr. Avskrivningsplanerna löper under 10 år avseende
skolmöbler och 3 år avseende datorer.

3.2.7

Lokaler
Skolans verksamhet kommer inledningsvis att bedrivas i hyrda lokaler.
Ä,rskostnaden för dessa äI 1 200 tlcr. Våra kalkyler har baserats på antagandet
att denna lokalkostnad åir oföriindrad under 1997 och 1998. Till detta kommer
lokalkostnader för idrott och slöjd vilka uppskattas till 200 tkl på årsbasis.

3.2.8

Förberedelseklass
Kostnaden för förberedelseklasser har beriiknats efter relationen mellan antalet
elever 1997 och 1998 och antalet elever då verksamheten dr fullt utbyggd.

3.2.9

Skolbarnomsorg
Kostnaderna för skolbarnomsorg under 1997 och 1998 har uppskattats ttl\50Vo
av intiikterna då verksamheten d.r fullt utbyggd.

4

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget per månad baserad på forutsattningarna ovan återfinns i
bilaga 3. Enligt denna kommer bolaget att under i997 och 1998 som sämst ha
ett negativt kassaflöde om 3,1 MkI. lnför expansionen av verksamheten 1999
tillkommer sedan investeringar om ca 1,1 Mkr i skolmöbler och datorer. För att
undvika likviditetsproblem under de första två åren indikerar detta att bolaget
bör tillföras likvida medel om ca 5,5 Mkr. Dessa medel kan skjutas till antingen
i form av eget kapital eller lån fran GR. Som niimnts inledningsvis förutsätter
beriikningarna ovan att bolaget inte skall biira några finansieringskostnader.
Eventuella lan fran GR till bolaget förutsätts diirför vara rlintefria.

5

Kapitalbehov

5.1

Alternativ

1

En resultatbudget baserad på förutsattningarna ovan återfinns i bilaga 2. Enligt
denna kommer bolaget att under 1997 och 1998 som siimst att visa ett negativt
resultat om 2,1 Mkr. Under förutsättning att bolaget skall ha ett aktiekapital om
2 Mkr och att detta skall förbli intakt indikerar detta att bolaget bör tillföras ett
egna kapital om ca 5,5 Mkr. Detta förutsatt att bolagets verksamhet kan
bedrivas utan förlust från och med höstterminen 1999. i det fall bolaget tillförs
hela kapitalet vid bildandet kommer belopp utöver aktiekapitalet att utgöra en
bunden fond vilken bland annat kan tas i anspråk för att täcka förlust.

FEfr8
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Alternativt kan ägarna skjuta till kapital löpande genom villkorade eller
ovillkorade aktieägartillskott.

5.2

Alternativ 2

En resultatbudget baserad på förutsättningarna ovan återhnns i bilaga 2. Enligt
denna kommer bolaget att under 1997 och 1998 som slimst att visa ett negativt
resultat om 2,1 Mkr. Vi föreslår att bolaget i detta fall tilltörs ett aktiekapital om
50o tkr och att ett avtal om förlust-lkapitaltäckning tecknas mellan GR och
bolaget. Förlust-lkapitaltäckningsgarantin kan lämpligen maximeras rill4 Mkr
avseende de fcirsta wå åren. Enligt detta alternativ förutsätts GR ha den buffert
för of?irutsedda hiindelser om ca 1 Mkr som tillförs bolaget som eger kapital
enligt alternativ 1.

Göteborg 1996-05-24
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KOMMUNALFÖRBUNDET GR

Styrelseprotokoll
3 oktober 1995
Under överläggningen yrkades att en justering av texten i det sista avsnittet på
sidan 4 i t'örslaget till ytrrande görs enligt t'öljande: "Vi anser att en överför'ing av
det regionala utvecklingsansvalet bör ske till den kommunala beslusnivån och att
detta för Västsveliges del sker tedan under 1996."
Förbu nd sstyrelsen besl öt efter överlä-l gn

i

n

gen

.-::=- ' ? - 1--atrsom

egetyttlandeåberopa innehållet i kansliets törslag till yttrande, daterat
1995-0-5-31, j Llsterat enlig I o'/iur ledovislt )'rkancle

Förbunclsstyrelsens beslut förklalades vara omedelbart justerat.

$83 Internationell skola för Göteborgsregionen
Förbundsstylelsen beslöt 1995-06- l3 att inrätu en fiistående regional
intemarionell skola. Vidare beslöt tiirbundsstyrelsen att bilda ett aktiebolag som
huvudman för skolan och att utse ledningsgruppen för utbildningsfrågor,
utbildningsgrLrppen, till interimstyrelse. För att Skolverket ska ge tillstånd till
startandet av skolan krävs att ett privauättsligt objekt är bildat. Därför har
beslutas att för ändamålet bilda ett hundratusenkronors-aktiebolag.

Vid sammanträde 1995-06-13 beslöt för'bundsstyrelsen att skolan bör starta
fr o m läsåret 1996197 . Tiden för förankring i kommunetna är mycket knapp,
varför utbildningsgruppens presidium istället föreslår att skohn starLar läsåret
1997/98.
På förslag av utbildningsgruppens presidium beslöt fötbundsstyrclsen

att starta clen regionala fiistående skolan fr o m liisåret 1997/98, samt
att godkänna bildandet avBtt aktiebolag med Göteborgsregionens
kommunalförbund som huvudman i avvaktan på en principdiskussion i

stylelsen om ägars truktur: för' r'egionala bolag.

$84 Skrivelse till Sveriges Radio beträffande
kommande ned sk ärning ar
GR har genom sklivelse, claterad 1995-09-25, till Sveriges Radios styrelse och
leclning krattigt plotesterat mot kommande nedskätlingar, som innebär att
Västsverige i stolt kommer al.t sakna riksladioreportrar.

Justerat sign:
J

KomvruruarFÖRBLiNDET GR
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Till
Förbundsstyrelsen
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Internationell skola for Göteborgsregionen
Förbundsstyrelsen beslot 1995-06-13 att bilda en fristående regional
internationell skola med 250 - 300 elever, åk 1-9, med en svensk/engelsk och
en engelsk/svensk gren. Vidare beslöt forbundsstyrelsen att bilda ett aktiebolag
som huvudman for skolan och att utse utbildningsgruppen till interimsstyrelse.
För att bilda skolan krävs tillstånd av Skolverket. Ansökan har skett hos
Skolverket per den 1 augusti. För att Skolverket ska behandla ansökan kävs
att ett privaträttsligt objekt är bildat. Därfor har utbildningsgruppen beslutat
bilda ett 100.000:- kronors bolag med Göteborgsregionens kommunalforbund
som huvudman och utbildningsgruppen som interimsstyrelse. Rune Gustafsson
forordnas som VD för bolaget tills vidare. Bolaget kan sedan ombildas efter
forbundsstyrelsens beslut och en ordinarie styrelse kan då tillsättas.
Under hösten kommer ett aktivt forankringsarbete i medlemskommunerna att
ske. Kontakter med näringslivet frr eventuell sponsring av skolan kommer
också att tas. Flera lokaler, primärt i Goteborgs kommun, studeras. En särskild
projektgrupp bestående av Marie Fridoll G\ Börje Rådesjo, GR, Anders
Löfgren, Kungälv, Lars Hansson, Göteborg, Lasse Järvsdn, Göteborg, Jan
Mellberg, Mölndal, Lars Ekberg, Näringslivssekreteriatet och Malin Johnsson,
GR arbetar med frågan direkt mot utbildningsgruppens presidie.

Vid sammanträdet 1995-06-13 beslöt förbundsstyrelsen att skolan bör starta
fr o m läsåret 1996191 .I planeringen kan idag konstateras att tiden for
förankring i kommunerna är mycket knapp. Av detta skal foreslår presidiet i
utbildningsgruppen styrelsen att istället starta skolan läsåret 1997198.

995- r 0-03
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Med hänvisning till ovan foreslås forbundsstyrelsen besluta

att starta den regionala friskolan fr o m läsåret 1997198
att godkänna bildandet att aktiebolag med Göteborgsregionens
kommunalforbund som huvudman i awaktan på en principdiskussion i
stvrelsen om äsarstruktur for regionala bolae

Göteborg 27 september 1995

I

Rune Gustafsson

)

)

J

/Nlarie Fridolf

KOMMTJNALFÖRB TINDET

N

GR

Styrelseprotokoll
26 april 1996
$

158 Internationell skola

i Göteborgsregionen

Förbundsstyrelsen beslöt 1995-06-13 att inrätta en fristående regional internationell skola samt att bilda en aktiebolag som huwdman ft)r skolan. Vid sammanträde 1995-1G03 beslöt förbundsstyrelsen att startra den regionala fristående
skolan fr o m l?isåret 1997/98 s:rmt att godkåinna bildandet av etr aktiebolag med
GR som ägare i awaktan på en principdiskussion i styrelsen om ägarstruktur för
regionala bolag.
Frågan har diskuterats vid presidiets sammanrräde 1996-04-16.

En skrivelse i iirendet har framtagits, daterad 1996-Ol-18

,

På

förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen

att huvudman för den internationella skolan även i forsänningen skall vara
Internationella skolan i Gciieborgsre gionen AB med Göteborgsregionens
kommunalförbund som ensilm aktieägare.

$159 Plan för intagningsprojekret
Förbundsstyrelsen har vid sammanträde 1996-02-02 beslutat om en handlingsplan ftr utveckling av gymnasieskolan i regionen. Inom ramen för detta arbete
har en projektplan fiir intagningsprojektet framtagits, daterat 1996-04-01

Utbildningsgruppen har för sin del godkiint planen 1996-04-19.
Förbundsstyrelsen beslöt
att godk?lnna ftirelig gande plan för intagningsprojektet, daterad 1 996-04-0 l,
innebiirande att kommunema som ingår i det gemensamma intagningsarbetet

förbinder sig att kvarstanna i samarbetet under projektets genomft)randetid,
att uppdra åt utbildningsgruppen att ta fram ett underlag för kommunernas
stiillningstaganden innefattande en inventering av kommunernas befintliga
inform ationstekniska resurser för det fram tida intagningsarbetet, snmt
att ftrbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart iusterat.
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Fulltniiktigeprotokoll1996-C.9-24

$38 Redovisningshandlingar och revisionsberättelse
avseende S tiftels en för Västsvenska Fritidsområden

(Västkuststiftelsen) samt ftäga om ansvarsfrihet för
stiftelsens styrelseledamöter avseende år 1995
Med bifall till förbundsstyrelsens och revisoremas hemstlillan i iirendet beslöt
förbundsfullmiiktige
att för sin del godkiinna föreliggande verksamhetsberättelse för år 1995

för

Viistkuststiftelsen,
att faststiilla den i redovisningshandlingarna för Västkuststiftelsen intagna
balansr?ikningen av den 3l december 1995, samt
att bevilia
i stiftelsen ansvarsfrihet för 1995 års förvaltrins.

$39 Förslag

till budget för Göteborgsregionens

kommunalförbund 1997
Rune Rustafsson lämnade en redovisning av ärendet.

Med bifall till förbundsstyrelsens hemställan i ärendet beslöt förbundstullmiiktige
att fastställa förslaget

till budget för

1997 för Göteborgsregionens

kommunalförbund, daterat 1996-08-22, samt
till förbundet för t997 ti130.907.581 kronor,
vilken fördelas på kommunerna enligt deras befolkningsunderlag

att faststiilla kommunernas avgift

r995-t2-31.

$40 Internationell skola
Ingamaj Wallertz Olsson liimnade en redovisning av lirendet.
Förbundsstyrelsen beslöt L996-04-26 att huvudman för den internationella skolan även i fortsäturingen skall vara Göteborgsregionens Internationella skola AB
(GISAB) med Göteborgsregionens kommunalförbund som ensam aktieägare.
Förbundsstyrelsens presidium diskuterade 199 6-05 -21 den fortsatta
handläggningen av iirendet och anser att det inte krävs något avtal mellan GR och

Justerat sign:

zr!

,//,

y,,",

4

ry
o

ffi

KOMMIJNALFÖRBUNDET GR

Fullrniiktigeproto-

kollI996-E-24
respektive kommun för bolagets start. Presidiet förutsätter att kommunerna
kommer att bidra till skolans drift med interkommunal ersättning som faststlills
av GR.
Ingamaj Wallertz Olsson yrkade bifall till styrelsens förslag med den ändringen
att bolagsstyrelsen skall bestå av 5-9ledamöter och 5-9 suppleanter.
Beslöt förbundsfullmliktige med bifall till Ingamaj Wallertz Olssons yrkande
1) att godkiinna att bolaget bildats enligt bolagsordning, bilaga 2, med den

åindringen att bolagsstyrelsen skall bestå av 5-9ledamöter och 5-9
suppleanter

2) att bolagsordningens 3 $ ska ha den lydelse som framgår av bilaga 2 och att
aktiekapitalet nu höjs med 400 tkr till 500 tkr, att förbundsstyrelsen sedan
bemyndigas att senare höja aktiekapitalet upp till 2 mkr,
3) att bemyndiga förbundsstyrelsen att utf?irda en garanti för förlust/kapitaltäckning maximalt till 4 mkr under tiden intill 1998-12-31för Göteborgsregionens Internationella Skola AB (GISAB), samt
4) att 400 tkr nu upplanas av förbundsstyrelsen för att möjliggöra höjningen av
aktiekapitalet, samt att bemyndiga förbundsstyrelsen att lana ytterligare
maximalt 6 Mkr för verkstiillande av eventuellt erforderlig höjning av
aktiekapitalet i GISAB fran 500 tkr upp till 2 mkr samt för infriande av den
under 3) niimnda garantin och eventuellt övriga bidrag till GISAB under
skolans startskede.

$41 Instruktioner för verksamheten och för
hanteringen av delegations- och attestfrågor
Rune Gustafsson lämnade en redovisning av iirendet.

Inför sammanläggningen GFF/GR den 1 januari 1995 fattade förbundsfullmiiktige
199+12-20 beslut om attesträtt i det nya förbundet. En samlad översyn har nu
företagits av kommunalförbundets verksamhet vad avser behovet av instruklioner
för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor.
Som följd härav har GR utarbetat förslag avseende

-

arbetsordning förförbundsstyrelsen
instruktion för förbundschefen

;'-W' ry
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Gäller fr o m 1 januari 2001

Förbundsordning för
Göteborgsregionens kommunalförbund
1§

Medlemskommuner
1 § Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Medlemskommunerna är medlemmar också i Svenska Kommunförbundet. Kommunalförbundet skall för sina medlemmar utgöra den regionala sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning som avses i § 2 i stadgar för Svenska Kommunförbundet. Kommunalförbundet är tillsammans med Kommunförbundet Skaraborg, Kommunförbundet Fyrbodal och
Kommunförbundet Sjuhärad medlem i Västsvenska Kommunförbundets Samorganisation (VästKom).

2§

Förbundet
har
2 § Förbundet
hartill
tilländamål
ändamål
– att som organ för Göteborgsregionen tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och ge dem service
– att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen
– att genom samhällsplanerande insatser och utredningar och på annat sätt verka för samordning av angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna, vari följande arbetsområden ingår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regionplanering
näringsliv/marknadsföring
kommunikationer
teknisk försörjning
utbildning
natur- och miljövård
bostadsförsörjning
sociala frågor
arbetsmarknadsfrågor
regionala verksamheters finansiering

– att med anpassning till medlemskommunernas organisation bistå kommunerna med:
• utbildningsinsatser
• utvecklingsaktiviteter
• mediainsatser
– att svara för intagningen till gymnasieskolan enligt skollagen, samt,
– att i andra frågor samverka när kommunal samverkan är erforderlig.
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3§

Benämning
3 § Benämning
Förbundet benämnes Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborg.

4§

Förbundsfullmäktige
4 § Förbundsfullmäktige
Varje medlemskommun äger utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare, dock skall antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs kommun begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.

5§

Förbundsstyrelse
5 § Förbundsstyrelse m
mm
m
I kommunalförbundet skall finnas en förbundsstyrelse.
I kommunalförbundet skall också finnas en intagningsnämnd som svarar för intagningen enligt
vad som sägs i 2 §.
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår - utöver vad som följer av lag 1. att övervaka att de av förbundsfullmäktige fastställda målen och planerna för förbundets
verksamhet efterlevs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och
ekonomiskt sätt;
2. att på ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning;
3. att inom beloppsram som framgår av denna förbundsordning och förbundsfullmäktiges beslut taga upp lån och teckna borgen för lån; samt
4. att avge yttranden som ankommer på förbundet samt att underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.
Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämnes Göteborgsregionens förbundsstyrelse,
skall vara 22 jämte 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör 11 respektive 5 vara i
Göteborg bosatta medlemmar av Göteborgs kommun och återstående ledamöter och ersättare
utom Göteborgs kommun men inom kommunalförbundets medlemskommuner bosatta kommunmedlemmar.
Mandattiden för förbundsstyrelsen och intagningsnämnden skall vara fyra år och räknas från
och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Kommunalförbundet får genom beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en särskild
angelägenhet som anges i 2 § och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

6§

Lån
ochoch
borgen
6 § Lån
borgen
Förbundet får upptaga lån eller ingå borgen till ett sammanlagt belopp av 10 miljoner kronor.

7§

Fördelning
avavförbundets
utgifter
7 § Fördelning
förbundets utgifter
Förbundets nettoutgifter enligt fastställd budget fördelas mellan medlemskommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid skall användas invånarantalet vid utgången av
andra året före verksamhetsåret.

8 § Medlemmarnas andel i t
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8§

Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till deras bidrag till förbundets verksamhet under senast gångna femårsperiod.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall motsvarande bestämmelser ligga till grund för
beräkning av medlemmarnas andelar.

9§

Tid
för för
avlämnande
9 § Tid
avlämnande av
av revisorernas berättelse
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avlämna sin berättelse om granskning av verksamheten under det föregående året.

10 §

Uppsägning
av medlemskap
10 §
Uppsägning
av medlemskap
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden skall löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden skall emellertid i intet fall vara längre
än tre år eller kortare än ett år.
Efter uppsägning skall förbundsmedlemmarna söka träffa överenskommelse om ny förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, skall förbundet träda i likvidation vid uppsägningstidens utgång.

11 §

Anslagstavla
11 §
Anslagstavla
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden och andra tillkännagivanden
skall ske på Göteborgs kommuns anslagstavla.

12 §

Revisorer
12 §
Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer tre revisorer och tre revisorsersättare för granskning av
förbundets verksamhet. Revisorer och revisorsersättare utses för en period om fyra år.

13 §

Förbundsmedlemmarnas
styrning av och
13 §
Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i
insyn
i förbundets
ekonomi
och verksamhet
förbundets
ekonomi och
verksamhet
Förbundet skall löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling.

14 §

Budgetprocess
14 §
Budgetprocess
Förbundsstyrelsen skall upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet nästföljande år samt bereda förbundsmedlemmarna tillfälle att yttra sig häröver.
Förbundsstyrelsen framlägger senast under september förslag till budget för förbundsfullmäktige, som fastställer förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Samtidigt
bestämmer förbundsfullmäktige de bidrag som förbundsmedlemmarna har att utge till förbundet. Besked om bidragens storlek skall omgående tillställas förbundsmedlemmarna.

15 §

Tvister
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15 §

Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera förbundsmedlemmar, å andra
sidan, skall parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i
överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller
leder överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att
påkalla skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, skall
utseendet av skiljeman hänskjutas till ordföranden i Svenska Kommunförbundets styrelse.

16 §

Likvidation
16 §
Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av kommunalförbundet i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i
förbundet och att medlemmarna är eniga om denna bedömning, skall på begäran av
förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation.
Att likvidation kan bli följden av förbundsmedlems uppsägning framgår av 10 §.
Likvidationen verkställes av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara
likvidator.
Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna om kallelse på okända borgenärer.

17 §

Ersättningar åt förtroendevalda
17 §

Ersättningar åt förtroendevalda

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning åt förtroendevalda inom förbundet.
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Memorandum
1998-08-17
Förbundsordningen för Göteborgsregionens kommunalförbund och ändringar
i kommunallagstiftningen m m.
Den 1 januari 1998 upphörde kommunalförbundslagen (1985:894) att gälla. Samtidigt tillförs
kommunallagen ett antal delvis nya regler om kommunalförbund genom lag (1997:550) om
ändring i kommunallagen. Ändringarna är sådana att de föranleder en översyn av gällande
förbundsordning. Det skall dock antecknas att äldre föreskrifter får tillämpas i frågor om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998, dock längst till och med den 31 december
2002.
Kommunallagen (KL) innehåller i dess nya lydelse i 3 kap 28 § en förteckning i 17 punkter på vad
en förbundsordning måste och kan innehålla. I anslutning till denna har ett utkast till reviderad
förbundsordning utarbetats, bilaga.
Under hand har också diskuterats möjligheten att låta kommunalförbundet påtaga sig de uppgifter som f n ankommer på regionalt kommunförbund.Det finns inte något i stadgarna för Svenska
kommunförbundet som skulle hindra att den regionala sammanslutningen utgöres av ett kommunalförbund. I utkastet har förutsatts att kommunalförbundet tilläggs de uppgifter som f n
ankommer på regionalt kommunförbund.
I det följande kommenteras detta utkast paragraf för paragraf .

1§

Medlemskommuner

Alingsås kommun inträder som medlem. Medlemskommunerna förutsätts vara medlemmar
också i Svenska Kommunförbundet.

2§

Ändamål

Mot bakgrund att kommunalförbundet skulle kunna tilläggas de uppgifter som ankommer på
regionalt kommunförbund har ändamålsparagrafen kompletterats med uppgifterna ”att stödja
och utveckla den kommunala självstyrelsen” samt att främja medlemskommunernas samverkan
och ge dem service. Övriga uppgifter som enligt stadgarna f n ankommer på kommunförbundet
ryms inom de formuleringar som i övrigt återfinns i 2 § i förbundsordningen. Samtidigt har
”regionen” preciserats till ”Göteborgsregionen”.
I förteckningen över arbetsuppgifter har ”upphandling” strukits medan ”sociala frågor” och
”arbetsmarknadsfrågor” tillförts förteckningen.
När det gäller gymnasieintagningen har Kungsbacka ingått i det av förbundet ombesörjda intagningsförfarandet medan den nya medlemmen Alingsås ställt sig utanför tillsammans med Lilla
Edet.

3§

Benämning

Ingen ändring.

4§

Förbundsfullmäktige

Enligt KL 3 kap 23 § skall varje förbundsmedlem vara representerad i förbundsfullmäktige med
minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Till följd av denna föreskrift har orden ”och en ersättare” tillagts på tre ställen i texten. För
varje ledamot skall det finnas en ersättare men det får inte finnas mer än en sådan för varje
ledamot. Ersättare som inte tjänstgör har ovillkorlig närvarorätt vid förbundsfullmäktiges sammanträden. En ersättare som inte tjänstgör har dock inte rätt att delta i överläggningarna och ej
heller i besluten. Det får ankomma på förbundsfullmäktige att bedöma hur ersättare skall kallas
till sammanträdena.
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5§

Förbundsstyrelse

I KL 3 kap 28 § r 2 föreskrivs att förbundsordningen skall ange förbundets organisation, organens
befogenheter och inbördes förhållanden samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen skall få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige. På grund härav har förbundsstyrelsens uppgifter angivits i några punkter. Att förbundsstyrelsen handhar beredningsuppgifter samt
förvaltning och verkställighet framgår av 6 kap 4 § KL.
Punkt 4 innebär att förbundsstyrelsen tilläggs befogenheter att avge yttranden när remissen ställs
till kommunalförbundet. En motsvarande befogenhet har i regel tillagts kommunstyrelserna i av
fullmäktige antagna reglementen. Föreskriften hindrar inte att mindre betydelsefulla yttranden
avges inom ramen för den löpande verksamheten.

6– §§
Inga ändringar föreslås, bortsett från att tiden för revisorernas avlämnande av revisionsberättelsen förlängs till maj månads utgång.

10 § Uppsägning av medlemsskap
Enligt KL 3 kap 26 § har en förbundsmedlem rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden skall
vara tre år om inte kortare tid anges i förbundsordningen. Nuvarande föreskrift i förbundsordningen anger att uppsägningstiden skall löpa ut med utgången av mandattiden, dock i intet fall
kortare än ett år. Föreskriften bör bibehållas dock att en maximal uppsägningstid på tre år bör
skrivas in med hänsyn till lagens regel.
Förbundsordningen skall enligt KL 3 kap 28 § p 14 innehålla föreskriften om förfarandet vid
förbundsmedlems utträde ur förbundet. Till följd härav har ett andra stycke fogats till paragrafen, vari föreslås att förbundsmedlemmarna får söka träffa överenskommelse om ny förbundsordning och - om inte detta lyckas - får förbundet träda i likvidation. En likvidation hindrar inte
att två eller flera av de forna förbundsmedlemmarna bildar ett nytt kommunalförbund med
liknande uppgifter. Normalt torde en medlems utträde inte föranleda annat än att kvarvarande
medlemmar enas om att fortsätta verksamheten med den justering av förbundsordningen som
föranleds av medlemmens utträde.

11 och 12 §§
Oförändrade i sak.

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi
och verksamhet
Enligt KL 3 kap 28 § r 12 skall förbundsordningen ange förbundsmedlemmarnas styrning av och
insyn i förbundets ekonomi och verksamhet. Det får förutsättas att medlemmarna normalt hålls
tillräckligt underrättade om verksamheten genom de representanter dessa har i fullmäktige och
styrelse samt genom de informationsåtaganden som förbundskansliet ombesörjer. Styrningen
och insynen genomförs också på ett naturligt sätt i samband med budgetbehandlingen. Med
hänsyn härtill får det anses vara tillfyllest att i förbundsordningen skriva in en skyldighet för
förbundet att lämna löpande rapporter.

14 § Budgetprocess
De föreslagna reglerna överensstämmer med tillämpad praxis.

15 § Tvister
Lagen förutsätter att förbundsordningen anger ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och
dess medlemmar.
Det finns två former för tvistelösning. Den ena är att tvist skall lösas av allmän domstol. Den
varianten uppvisar den högsta graden av rättssäkerhet, är billig i den meningen att staten svarar
för domarnas löner men är förhållandevis långsam. Det andra alternativet är skiljeförfarande
enligt lagen (1929:105) om skiljemän, som i sak är en process i en enda instans inför en eller flera
skiljemän som parterna utser direkt eller indirekt. Detta alternativ har i och för sig möjlighet att
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tillgodose högsta rättssäkerhetskrav och är väsentligt snabbare än domstolsprocessen men blir
ibland dyrare genom att parterna har att betala ersättning till skiljemännen för deras arbete.
Föreskrifter om skiljeförfaranden är vanliga i regionala sammanhang. Konsortialavtalen om
regionala aktiebolag innehåller regelmässigt en skiljeklausul. En sådan bör därför kunna tillföras förbundsordningen. Här föreslås ett förenklat förfarande med en skiljeman, inte tre som följer
av lag. Klausulen har utformats med hänsyn till att det kan vara två eller flera förbundsmedlemmar som tvistar med förbundet. Att skiljeförfarande skall föregås av överläggningar
mellan parterna är naturligt. En erinran härom har dock förts in i paragrafen. Att ordföranden i
Svenska Kommunalförbundets styrelse föreslagits som den som skall utse skiljemän när de tvistande parterna inte kunnat enast om valet, sammanhänger med att denne får förutsättas vara
neutral och samtidigt ha tillgång till ett omfattande nätverk.

16 § Likvidation
Lagen förutsätter att förbundsordningen anger förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när
förbundet upplöses. I paragrafens första stycke har angivits förutsättningarna för likvidation.
Bestämmelsen är hämtad från den kommunalförbundslag som ersätts av de nya bestämmelserna
i KL. Den innebär sålunda ingen förändring i sak.
Genom föreskriften i sista stycket uppdrar förbundsmedlemmarna åt förbundsstyrelsen att verkställa likvidationen. Det blir sålunda förbundsstyrelsens ledamöter som får det politiska och
juridiska ansvaret för att likvidationen genomförs på ett korrekt sätt. Detta hindrar inte att
förbundsstyrelsen utser en advokat eller annan lämplig person att praktiskt genomföra likvidationen. Förfarandereglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar föreslås bli gällande vid
genomförande av likvidationen i tillämpliga delar.

17 § Ersättning åt förtroendevalda
Lagen förutsätter att förbundsordningen reglerar ordningen för bestämmande av ersättningar åt
de förtroendevalda inom förbundet. I paragrafen anges att ersättningarna skall bestämmas av
förbundsfullmäktige.

Enligt KL 3 kap 28 § kan förbundsordningen också innehålla föreskrifter i följande avseenden.
– om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i förbundsfullmäktige,
– om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i förbundsfullmäktige och för vilka ärenden detta skall gälla,
– om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i förbundsfullmäktige skall
ha rätt att delta i förbundsfullmäktiges överläggningar men inte i besluten, och
– om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och
delta i överläggningarna men inte i besluten.
Om denna typ av föreskrifter skall tillföras förbundsordningen är ytterst en politisk fråga. I
bilagda utkast till reviderad förbundsordning har inte några föreskrifter av detta slag medtagits.
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Hur ska kommunfullmäktigen och nämnder
hålla digitala sammanträden? – analys
Analys
Kammarrätten i Sundsvall 2021-06-14, mål nr 276-277-21
Enligt en ny dom från Kammarrätten i Sundsvall så måste samtliga
ledamöter som deltar i ett möte på distans kunna se de ledamöter som
deltar fysiskt i sammanträdeslokalen. Slutsatsen innebär stora
utmaningar för kommuner då de tekniska förutsättningarna varierar.
Sven Boberg, chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg,
kommenterar avgörandet.
INLEDNING
Möjligheten att hålla digitala möten i kommunfullmäktige och nämnder
infördes genom den nya kommunallagen (KL) och i förarbetena uttalas
bland annat följande. Deltagande på distans bör i första hand
betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i
beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd, prop.
2013/14:5 s. 30 f.. Syftet var att göra det möjligt att i undantagsfall
hålla möten där ledamöterna var närvarande genom digital
uppkoppling. Därefter har covid-19 drabbat Sverige och övriga världen
på ett mycket allvarligt sätt. Möten kan inte längre hållas på plats som
förut då människor ska undvika att träffas. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att alla gör vad man kan för att begränsa
smittspridningen. Det gäller även för kommuner. För att
överhuvudtaget kunna hålla möten i beslutande organ så måste därför
kommuner hålla digitala möten.
I 5 kap. 16 § KL anges följande om deltagande på distans:
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Även 13 kap. 9 § KL är aktuell. I detta lagrum anges att om ett fel har
saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas.
Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av
senare inträffade förhållanden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE I LULEÅ DEN 21 OCH DEN 22
DECEMBER
Kommunfullmäktige i Luleå kommun höll sammanträde den 21 och
den 22 december 2020 och fattade ett stort antal beslut. Bland annat
beslutades om vem som skulle vara kommunalråd.
En kommunmedlem ansåg att hanteringen av det digitala
sammanträdet inte hade hanterats på rätt sätt. Genom
laglighetsprövning överklagade han samtliga beslut som fattats vid de
två sammanträdesdagarna till förvaltningsrätten och yrkade att
besluten skulle ogiltigförklaras. Han hänvisade till 5 kap. 16 § KL, och
anförde i huvudsak följande. Vid sammanträdet såg han bara ett fåtal
personer och eventuellt den som hade ordet. Man kunde inte se alla
ledamöter på den direktsända visningen, och bara en del av
ledamöterna var fysiskt närvarande. Därmed var inte alla ledamöter
synliga i realtid som lagen föreskriver, varken för varandra eller för
åhörarna. Under sammanträdet den 21 december 2020 var en
ledamot helt utan bild vilket noterades av ordföranden.
KOMMUNENS YTTRANDE
Kommunen yttrade sig till förvaltningsrätten och framförde bland annat
följande. Med hänsyn till rådande pandemi och Folkhälsmyndighetens
föreskrifter har kommunen sett över vilka möjligheter som finns att
vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen och samtidigt se till att
demokratin och kommunens beslutsförhet kan upprätthållas. Presidiet
och sekreteraren närvarar alltid på det fysiska mötet tillsammans med
vissa deltagare samt de åskådare som önskar närvara. De
mötesdeltagare som deltar på distans kopplar upp sig på en Teams-

länk som skickas ut till ledamöter och ersättare. Samtliga måste ha
tillgång till en teknisk lösning med mikrofon och kamera för att kunna
närvara. Deltagarna deltar därmed med bildöverföring i realtid och
även med ljud när de begärt och fått ordet. Deltagarna som deltar via
Teams ser och hör presidiet och den person som befinner sig i
talarstolen. De kan också se varandra. Presidiet ser deltagarna på
Teams, dock inte alla samtidigt av praktiska skäl. Den person som får
ordet och befinner sig på distans visas på skärmen i möteslokalen och
kan därmed ses av samtliga. Lagens krav på att samtliga deltagare på
mötet kan se och höra varandra i realtid och delta på lika villkor är
därmed uppfyllt.
Kommunen framförde vidare att kommunallagen inte kräver att
eventuella åhörare ska kunna se samtliga mötesdeltagare. Det är inte
heller möjligt att uppfylla klagandens önskemål även om mötet hålls
enbart i fysisk form. Fullmäktige i Luleå består av 61 ledamöter och 37
ersättare, det vill säga totalt 98 personer. Antalet ledamöter i större
kommuner och i regioner är ännu högre. Det kan inte vara
lagstiftarens mening att det ska ställas högre krav på synbarhet vid
deltagande på distans än vid fysiska möten. Det kan inte heller vara
meningen att möteslokalerna ska vara utformade som gigantiska
amfiteatrar för att sammanträden i fullmäktige och nämnder ska få
hållas, oavsett om dessa sker som fysiska möten eller med visst
deltagande på distans.
Kommunen anförde vidare att klagandens påstående att en av
ledamöterna vid sammanträdet den 21 december var helt utan bild
kan uppfattas som att personen inte syntes för övriga deltagare. Det är
fel enligt kommunen. Den aktuella personen deltog på distans utan
några problem fram till och med punkt 19 i dagordningen (§ 302 i
protokollet). Därefter inträffade en incident som innebar att personen
inte längre lyckades få fram bilden för att kunna se övriga deltagare.
Ljudet fungerade felfritt. Deltagandet därför har skett på lika villkor
oavsett var deltagarna har befunnit sig.
Avslutningsvis anförde kommunen att en åhörare ansett sig inte kunna
se alla deltagare får anses sakna betydelse för ärendenas utgång. Det
finns därmed, enligt 13 kap. 9 § KL, inte skäl att upphäva besluten.
FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM

I förvaltningsrättens dom den 22 januari 2021, mål nr 2620-20 och
2661-20, konstaterar domstolen inledningsvis att bestämmelserna i 5
kap. 16 § KL medger en möjlighet till ett deltagande i beslutsfattande
som annars inte hade kommit till stånd. Även om bestämmelsen inte
tillkommit för rådande pandemisituation föreligger enligt rätten inget
hinder mot att använda sig av bestämmelsen för att kunna genomföra
sammanträden på distans i den situation som nu råder.
Förvaltningsrätten konstaterar att lagstiftaren inte ställt upp några krav
på vilka tekniska lösningar som ska användas vid distansdeltagande
på kommunfullmäktiges sammanträden. Men, anger rätten, det har
dock tydligt angetts att deltagande på distans måste ske genom ljudoch bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Endast
om dessa krav är uppfyllda kan en distansdeltagande ledamot anses
vara närvarande vid sammanträdet.
Förvaltningsrätten anser utifrån klagandens och kommunens
beskrivning av mötet att det är klarlagt att distansdeltagande
ledamöter sett och hört presidiet och den person som befunnit sig i
talarstolen. De har också kunnat se varandra i olika omfattning.
Presidiet har kunnat se distansdeltagarna, dock inte alla samtidigt av
praktiska skäl. Den distansdeltagande ledamot som fått ordet har
kunnat ses av samtliga ledamöter.
Förvaltningsrätten anger sedan att det inte finns något absolut krav på
att samtliga deltagande ledamöter måste kunna se och höra varandra
under hela sammanträdet. Vidare framhålls att de uppställda kraven
gäller deltagande ledamöter och inte i förhållande till åhörare, som
klaganden anfört. Därefter konstaterar domstolen att det står klart att
de distansdeltagande ledamöterna inte vid något tillfälle kunnat se
övriga i sammanträdeslokalen fysiskt deltagande ledamöter, vare sig i
närbild eller genom en överblick av sammanträdeslokalen. Situationen
har varit densamma såväl den 21 som den 22 december. I domen
konstateras också att under sammanträdet den 21 december 2020 har
dessutom en på distans deltagande ledamot förlorat möjligheten att se
både presidiet och andra ledamöter under en inte oväsentlig del av
mötet, utan att problemet åtgärdats eller sammanträdet avbrutits.

Sammanfattningsvis anser domstolen att bristerna i form av att de
som deltog digitalt inte kunde se de som deltog fysiskt i
sammanträdeslokalen och att det var problem med uppkopplingen för
en av ledamöterna är så allvarliga att de grundläggande kraven på
distansdeltagande inte kan anses uppfyllda. Enligt förvaltningsrätten
medför det som kommunen framfört ingen annan rättslig bedömning.
Följden av bristerna är att de distansdeltagande ledamöterna inte kan
anses har varit närvarande vid sammanträdena. Besluten vid
sammanträdena har därför inte kommit till på ett lagligt sätt. Samtliga
beslut under båda dagarna upphävs därför enligt 13 kap. 8 § KL.
Domstolen konstaterar därefter att det inte är sådana fel som man kan
bortse från enligt 13 kap. 9 § KL och hänvisar till prop. 1990/91:117 s.
226 och prop. 2016/17:171 s. 444 f. Felen har enligt
förvaltningsrättens mening inte saknat betydelse för ärendenas
utgång.
Kammarrätten i Sundsvall
Luleå kommun överklagade domen och framförde i huvudsak samma
omständigheter som i förvaltningsrätten men betonade följande
omständigheter. Det kan inte ställas högre krav på synbarhet och
hörbarhet vid deltagande på distans än vid fysiska möten. En
översiktsbild över sammanträdeslokalen skulle inte tillföra något
mervärde för de distansdeltagande ledamöterna. Närbilder på
lyssnande ledamöter skulle inte heller innebära att deltagandet för
övriga ledamöter förbättrades. En tolkning enligt ordalydelsen i KL
skulle innebära att en ledamot med en syn- eller hörselnedsättning
inte kan anses vara närvarande vid sammanträden på distans
eftersom ledamoten inte kan se respektive höra andra deltagare. Det
finns varken enligt ordalydelsen i KL eller i lagens förarbeten något
krav på att samtliga deltagare vid varje given tidpunkt ska se och höra
varandra. Kommunen framförde vidare att synpunkterna från Sveriges
Kommuner och Regioner i promemorian från maj 2020 inte bör
tillmätas någon avgörande betydelse, utan får uppfattas som ett
preliminärt ställningstagande i den situation och det kunskapsläge
som då rådde.
Kammarrätten hänvisar i sina domskäl till de förarbetsuttalanden som
förvaltningsrätten redogjort för och där det framgår att vid

distansdeltagande ska samtliga deltagare kunna se och höra varandra
tydligt. Det poängteras även i domen att den distansdeltagande
ledamoten måste kunna se samtliga andra deltagare. Att deltagarna
både kan se och höra varandra tydligt innebär att deltagarna enkelt
kan identifiera varandra på ett betryggande sätt. Vidare ska, enligt
kammarrätten, samtliga deltagare kunna delta på lika villkor. Om bildeller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste
sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
Kammarrätten konstaterade att det av utredningen i målen framgår att
de ledamöter som deltagit på distans har kunnat se varandra, presidiet
och personerna som befunnit sig i talarstolen. Men, och det är det som
är kärnfrågan i målet, distansdeltagarna har inte haft någon möjlighet
att kunna se övriga ledamöter som fysiskt närvarade på mötet.
Kammarrätten anser inte att det går att jämställa hinder vid ett fysiskt
möte och hinder vid ett digitalt möte. Situationerna skiljer sig åt då en
fysiskt närvarande deltagare kan påverka vad hen kan se medan en
distansdeltagare är begränsad av vad de uppkopplade kamerorna
visar. Enligt kammarrätten är syftet med lagstiftningen att personer
som deltar på distans och personer som närvarar fysiskt vid
sammanträdet ska kunna göra det på samma villkor. En förutsättning
för att kunna delta på lika villkor är därmed att vad distansdeltagaren
har möjlighet att överblicka kan jämställas med vad den fysiskt
närvarande deltagaren kan se. Även om det inte kan krävas att den
distansdeltagande ska kunna se samtliga andra ledamöter hela tiden,
måste möjligheten som sådan att se samtliga ledamöter finnas. Under
kommunfullmäktiges sammanträden de aktuella dagarna har de
distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se samtliga övriga
ledamöter. De har varit begränsade till att se presidiet, andra
ledamöter som deltagit på distans samt de som befunnit sig i
talarstolen. Någon möjlighet att se och identifiera de som närvarade i
salen har inte funnits. Det har inte heller varit möjligt för de närvarande
i salen, förutom presidiet, att se någon annan av de distansdeltagande
ledamöterna än den som begärt ordet. De distansdeltagande
ledamöterna kan därmed inte anses ha varit närvarande vid
sammanträdena. Kammarrätten kommer därför fram till samma
slutsats som förvaltningsrätten att de beslut som har fattats under
sammanträdena inte har kommit till på lagligt sätt.

Kammarrätten instämmer även i förvaltningsrättens bedömning att det
saknas skäl att avstå från att upphäva de överklagade besluten. I
denna del utvecklar kammarrätten att syftet med att samtliga deltagare
ska kunna se och höra varandra är att varje ledamot efter egen
förmåga ska kunna försäkra sig om att besluten tas på ett formellt
korrekt sätt med rätt personer närvarande. Under de aktuella
sammanträdena har den möjligheten inte funnits. Enligt domstolen
utgör detta ett så allvarligt formellt fel att det inte kan anses ha saknat
betydelse för ärendenas utgång. Kammarrätten avslår därför
kommunens överklagande.
AVSLUTANDE KOMMENTAR
Möjligheten att hålla nämnd- och fullmäktigemöten på distans har
använts flitigt av många kommuner och utgjort en nödvändighet för att
under pandemin hålla igång den omfattande verksamhet som
kommuner handhar. Utöver möten med kommunfullmäktige handläggs
en omfattande myndighetsutövning mot enskilda i kommunala
nämnder. Många frågor inom den sociala sektorn såväl som andra
frågor inom kommunal tillståndsgivning ska också ofta ske inom snäva
tidsgränser. För samhället i stort är det därför av yttersta vikt att den
kommunala beslutsprocessen är robust och kan fortgå även under en
rådande pandemi.
Den reglering som finns i 5 kap. 16 § KL tillkom, som
förvaltningsrätten anger, före pandemin och närmast för att kommuner
inte i onödan skulle tvingas att ställa in kommunala möten om någon
inte hade möjlighet att komma till ett möte. Den rådande situationen
med pandemi har inte förutsetts och det medför att det föreligger en
intressekonflikt mellan kommunallagens regler om digitala möten och
de rekommendationer som gäller om att undvika möten på grund av
pandemin. Både förvaltningsrätten och kammarrätten undviker
nogsamt denna konflikt. Kammarrätten betonar dock syftet med
reglerna och inskärper att beslut måste fattas på ett formellt korrekt
sätt.
Kammarrätten delar förvaltningsrättens beslut att upphäva samtliga
beslut av kommunfullmäktige de aktuella dagarna, främst eftersom de
distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se de ledamöter som
befunnit sig i sammanträdeslokalen. Det har alltså inte funnits en

kamera som filmat lokalen på ett överskådligt sätt. Rätten anser
således att det inte räcker att ledamöterna kunnat se presidiet och den
som står i talarstolen, vare sig i lokalen eller digitalt.
Lagtexten i 5 kap. 16 § KL anger att deltagandet i kommunala möten
på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta
på lika villkor. I lagrummet anges inte explicit att ledamöterna i varje
stund ska kunna se varandra. Domstolarna har inte heller ansett att
detta utgör ett absolut krav, men anser dock att mötesrummet ska
filmas för att alla ledamöterna ska kunna se detta och därigenom
kunna anses delta på lika villkor. Domstolarna har här en poäng även
om inte heller detta krav anges i lagrummet. Slutsatsen är kanske
ändå rimlig. Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör denna
bedömning i promemorian Sammanträden med fullmäktige, nämnder
och styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under
spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, från den 4
maj 2020. I promemorian förordas bland annat att en överblick av
sammanträdeslokalen ska visas under hela tiden som
distansdeltagande sker. Det är denna rekommendation som
kommunen kritiserar i överklagandet.
Genom hänvisningen till aktuella förarbetsuttalanden framgår att
domstolen till stor del grundat sitt beslut på vad som sägs i
förarbetena. En sådan lagtolkningsmetod har ofta kritiserats i doktrin
och kan i dess sämsta fall sägas innebära att man accepterar
lagstiftning genom förarbeten. Genom denna lagtolkningsmetod
förbiser man också den utveckling som skett i samhället efter det att
en lagstiftning trätt ikraft. I det här fallet pågår ett sammanträde under
en pandemi. Det i målet motstående intresset av att beakta
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att rädda liv bortses
från utan en närmare kommentar av domstolen. Professor Olle
Lundin, som deltog i utredningen om en ny kommunallag, har i
nyheterna beskrivit domstolens synsätt som ”fyrkantigt”. Jag kan hålla
med. Enligt min mening kan ett lägsta krav vara att samtliga ledamöter
ser den som talar och självklart hör vad som sägs. Om exempelvis
cirka 100 ledamöter deltar digitalt i ett möte så finns inte heller någon
teknisk möjlighet att samtliga ska kunna se samtliga deltagare. Det
kan också sägas att ju fler ledamöter som deltar digitalt ju sämre blir
mötet rent visuellt. Den som är ordförande och på plats kan ses när

hen talar. Det borde kanske räcka vid en sammantagen rättslig
bedömning.
När det sedan gäller frågan om det konstaterade felet saknat
betydelse för ärendets utgång enligt 13 kap. 9 § KL så är
kammarrätten tydligare i sina domskäl än förvaltningsrätten, då
kammarrätten anger att det är ett så allvarligt formellt fel att det inte
kan ha saknat betydelse för ärendenas utgång. Ja, formellt fel råder
det inte någon tvekan om, men hur har hanteringen av det digitala
mötet påverkat ärendenas utgång? Och varför måste alla beslut
upphävas? Dessa frågor får inget svar i domskälen.
Rättsläget avseende digitala möten i kommuner är genom
kammarrättens dom lite klarare. Men, förhoppningsvis, överklagas
domen till Högsta förvaltningsdomstolen så att frågorna om digitala
möten kan redas ut i en prejudicerande dom.
Sven Boberg
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