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Risk- och konsekvensbeskrivning ny förbundsordning
Förslag till beslut
Direktionen beslutar i enlighet med förslag till yttrande.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny styrmodell har arbetats fram av kommunalförbundets
medlemskommuner vilket bland annat innebär en förändring av förbundsordningen.
Kommunalförbundets direktion har ombetts genomföra en risk- och konsekvensanalys
utifrån kommunalförbundets perspektiv. Direktionen har också ett antal frågor som får
tas vidare i den fortsatta utredningen.
Förslag till yttrande
Övergripande
Direktionen ställer sig något avvaktande till de förändringar som föreslås till ny
förbundsordning, då förslaget innebär utmaningar att förstå helheten och hur det är
tänkt att fungera i vardagen.
Förslaget innebär en större formell förändring av relationen mellan direktionen och
respektive medlemskommun men är samtidigt ett uttryck för hur det till viss del
fungerar i praktiken idag. Beslutsmakt flyttas tillbaka till respektive kommun och
verksamhetsbeslut och finansiering av dessa får en tydligare koppling. Med en mer
begränsad roll för direktionen försvinner sannolikt en del av effektivitetsvinsterna med
att bygga en gemensam organisation som levererar på ett ungefärligt lika sätt i alla fyra
medlemskommunerna. Därmed riskerar en del av förbundstanken gå förlorad.
Risken är också uppenbar att fyra medlemskommuner drar åt fyra olika håll inom
uppdragen men ingen tar ansvar för helheten. En risk som i o f s redan är en realitet
idag. Samtidigt är detta sannolikt en av få vägar som står till buds i en verklighet där de
fyra medlemskommunerna utvecklas väldigt olika och därmed har svårt att
upprätthålla gemensamma kvalitetsnivåer och arbetssätt. Icke desto mindre kommer
det sannolikt bli svårt utifrån ett arbetsgivarperspektiv att hålla ihop förbundet inom
avdelningar och enheter om medarbetare erbjuds stora skillnader i sin vardag
beroende på vilken kommun de arbetar i. Frågan är också hur ett gemensamt kvalitets-
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och utvecklingsarbete ska bedrivas inom avdelningarna och vem som bestämmer
ambitionen för detta arbete.
Förslaget till ny förbundsordning kommer ställa ännu större krav på
medlemskommunerna att ha en gemensam styrning när direktionens beslutsmakt över
verksamheterna minskar.
Direktionen föreslår vidare att medlemskommunerna förnyar sitt ställningstagande
kring associationsformen kommunalförbund och att man därmed återigen är överens
om vad man bildat.
1§
Namnet Samhällsbyggnad Bergslagen kom till aningens ad hoc artat. I folkmun talas det
fortfarande om BMB och BKT. Direktionen ställer sig positiv till den fördjupade
diskussion som pågår i medlemskommunerna kring förbundets namn och det faktum
att förbundet och den gemensamma nämnden har samma namn.
SKR:s arbetskraftprognos oroar för framtiden. Arbetskraften växer inte i en takt som är
önskvärd samtidigt som konkurrensen med det privata näringslivet ökar. Förbundet är
idag i hög grad en entreprenörsberoende organisation. Samtidigt behöver förbundet i
allt högre grad spetskompetens för att kunna fortsätta vara den beställar- och
utförkompetens som kommunerna efterfrågar. Idag har förbundet i praktiken säte på
två ställen, i Nora där ledning sitter samt i Lindesberg där en stor del av driften utgår
från. Vidare har förvaltningen sina specialister och personal i Lindesberg. En större
massa av specialister har sannolikt lättare att attrahera andra specialister varför
medlemskommunerna bör överväga att inte låsa fast sig vid två olika säten för den
gemensamma nämnden och kommunalförbundet utan låta dessa två organisationer
söka fördelarna med ett närmare samarbete utan att behöva separeras av en
kommungräns. Resurser kan också lättare delas på då förbundet och den
gemensamma nämnden har ett antal specialistfunktioner som överlappar över de
organisatoriska gränserna.
Om medlemskommunerna fortsatt vill ha två olika kommunala säten för
samhällsbyggnad, som i mångt och mycket är ett kommunalt ansvarområde, bör
medlemskommunerna precisera i en överenskommelse vad som menas med säte.
Detta för att inte i onödan försvåra framtida kompetensförsörjning eller samarbete i
vardagen.
2§
Förbundsordningen reglerar huvudsakligen relationen mellan förbundet och respektive
medlemskommun och stipulerar vad förbundet ska utföra för medlemskommunerna.
Samtidigt är associationsformen kommunalförbund kanske den svåraste kommunala
samverkansform som samverkande kommuner kan välja då den omgärdas av egen
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speciallagstiftning och i praktiken är att betrakta som en kommun.
Kommunalförbundets medlemskommuner bör därför överväga att besluta om en
ordning för medlemskommunerna på liknande sätt som förbundsordningen. Denna
ordning bör inriktas på hur samverkan mellan medlemskommunerna, genom ett
gemensamt kommunalförbund, är tänkt att gå till. En överenskommelse som sätter
upp spelreglerna mellan medlemskommunerna helt enkelt.
3§
Medlemskommunerna har i praktiken inte bara överlåtit driften till
kommunalförbundet utan all den samlade kompetens som krävs för att kunna lägga
beställningar/uppdrag på kommunalförbundet, ta sitt kommunala huvudmannaansvar,
säkerställa kvalitén på uppsikten osv. Direktionen är av åsikten att detta bör förtydligas
i förbundsordningen då det mellan medlemskommunerna inte råder en samsyn vad
kommunalförbundet är och vad respektive medlemskommuns driftsbidrag/taxemedel
går till. Redan 2005 års följeforskningsrapport pekade på denna oklarhet i direktionens
och förbundets uppdrag. Detta vore också bra då det inom kommunalförbundet
arbetar ett antal specialister som inte har med driften att göra. Dessa skulle då få en
hemhörighet och en roll som också är förankrad i förbundsordningen.
Upprättande av Servicenivåavtal i respektive medlemskommun skulle sannolikt
förtydliga kommunalförbundets uppdrag i respektive medlemskommun vilket är
välkommet. Att respektive kommun fattar beslut om sitt servicenivåavtal och inte
direktionen innebär sannolikt att servicenivåerna kommer skilja sig åt mellan
medlemskommunerna. En tät dialog krävs mellan medlemskommunerna kring dessa
skillnader för att inte en missämja ska växa fram kring kommunalförbundets leverans.
Servicenivåavtalen innebär sannolikt att man får det man betalar för men inget mer.
Det är ganska långt från det kommunalförbund som vi har idag. Flexibiliteten som
förbundet har idag där saker och ting avgörs mer informellt kommer sannolikt också
minska.
Avfall & Återvinning
Uppdraget med de nedlagda deponierna och sluttäckningen är så omfattande, speciellt
gällande finansieringen, att den bör omnämnas i förbundsordningen som ett uppdrag.
4§
I förslag till ny förbundsordning framgår det tydligt vem som beställer tjänster inom
den skattefinansierade delen av kommunalförbundet, nämligen genom föreslagna
SNA-avtal, men det framgår mindre tydligt var beslutsmakten ligger på taxesidan.
Nivån på service är ju intimt förknippad med både driftbidrag och taxa. Direktionen är
inte av uppfattningen att SNA-avtal ska tillämpas på taxesidan. Däremot borde
direktionen och medlemskommunerna diskutera igenom hur styrningen av taxesidan
är tänkt att gå till.

3 (5)

Ola Westin

2021-05-24
Dnr SBB2020-358

Kommunalförbundet har idag en relativt begränsad kapacitet att utgöra beställarstöd
till medlemskommunerna. Idag styrs den av direktionen. Om respektive
medlemskommun ska fatta beslut om sina servicenivåavtal kommer sannolikt trycket
öka på utredningar från respektive medlemskommun. Kommunalförbundet kommer
inte klara detta utan att specialistorganisationen byggs ut. Medlemskommunerna bör
enas om en ordning hur uppdrag läggs på de gemensamma resurser som arbetar med
beställningar och utredningar (se paragraf 2 ordning för medlemskommunerna).
5§
Underlättar antagande av budget men vad händer om beslut i respektive
medlemskommun dröjer pga. att kommunalförbundets tjänstemän inte hinner utreda i
den takt som medlemskommunerna önskar? Idag arbetar kommunalförbundet
gentemot fyra medlemskommuners ekonomi- och budgetprocesser som inte helt
synkar med varandra. Att kommunalförbundet också ska orka, utöver den dagliga
driften, utreda servicenivåer i samtliga kommuner inför budgetbeslut ses inte som
sannolikt. Förslaget till ny finansieringsmodell med avtal förutsätter (utifrån nuvarande
resurser) att dessa avtal är relativt oförändrade och att endast smärre justeringar görs
från år till år. Helst att de kan gälla över mandatperioder.
7§
Direktionen ser positivt på ett utökat och förtydligat samrådsförfarande till minst 2 ggr
per år. De internat som medlemskommunerna och direktionen genomförde under
kommunalförbundets första år är sannolikt något som vi bör hitta tillbaka till. Kanske
kan ett internat genomföras redan till hösten 2021 beroende på hur pandemin
utvecklar sig.
9§
Det vore önskvärt med en tydligare koppling mellan kommunstyrelsen i respektive
kommun och direktionen, för att stärka kopplingen mellan verksamhet och
finansiering. Vidare utredning kan visa hur det bäst låter sig göras.
10§
Vad avser medlemskommunerna för typ av beslut i denna paragraf? Skulle tjäna på
förtydligande skrivningar och möjligen exempel.
16§
Hur skiljer sig denna från paragraf 10?
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18§
För att underlätta för kommunalförbundet att fullgöra sin uppsiktsplikt bör
medlemskommunerna enas om ett förfarande och innehåll för uppsiktsplikten utöver
det som rör principiella händelser som är mer av engångskaraktär.
23§
Annan fördelning, som endast ska tillämpas i undantagsfall, bör beslutas av direktionen
och inte fullmäktige i respektive kommun. Såvida det inte är relaterat till en av
fullmäktige beslutad taxa.
26§
Innefattas budgeten i den kommande 3 års perioden, dvs det är 1 år plus 2 år?

För ärendet aktuella handlingar
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