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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Förändring i förbundsordningen
för kommunalförbundet Gästrike återvinnare
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att i kommunalförbundet Gästrike återvinnares förbundsordning
revidera § 13 och anta den lydelse som följer under rubriken Förslag till
ny lydelse av Gästrike återvinnares förbundsordning
att ny förbundsordning börjar gälla från och med den dag då samtliga
medlemskommuner kommunfullmäktige har fattat beslut om den
samt
Kommunstyrelsen beslutar
att beslutet justeras omedelbart

Ärendet i korthet

Enligt 9 kap. 3 § KL gäller som huvudregel bestämmelserna om
kommuner och landsting i kommunallagen även för kommunalförbund.
Av 8 kap. 9 § KL följer att kommunalförbundet på sin webbplats ska ha
en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas
från övrigt innehåll på webbplatsen. Vad anslagstavlan ska innehålla
följer av 8 kap. 10-12 §§ KL.
Enligt 9 kap. 6 § 10 p. KL ska förbundsordningen uttryckligen innehålla
uppgift om på vilken webbplats förbundets anslagstavla återfinns. Så
som förbundsordningen är utformad idag brister det i detta avseende.
Gästrike Återvinnare har därför, i sin förbundsstyrelse den 29 augusti,
föreslagit förbundsmedlemmarna att anta ett förslag som reviderar § 13 i
förbundsordningen.
Enligt § 21 i förbundsordningen ska ändring eller tillägg till
förbundsordningen ske genom samstämmiga beslut i
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Kommunfullmäktige i Gävle
kommun bedömer att förslaget på revidering av förbundsordningen
uppfyller de i kommunallagen angivna kraven och lämnar därför
förslaget utan erinran och antar det som sitt eget.
Förslag till ny lydelse av Gästrike återvinnares
förbundsordning:
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Kommunstyrelsen
§ 13. Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar
och övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets digitala
anslagstavla på webbplatsen www.gastrikeatervinnare.se.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budget fastställs ska anslås på
förbundets digitala anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ska tillställas
medlemskommunerna i elektronisk form.
Allmänhet kan också ta del av anslagstavlans innehåll på Gästrike
återvinnares kontor i Gävle.

Beslutsunderlag
Förbundsstyrelsens sammanträdesprotokoll, 19KS366-1
Förslag till beslut – Förändring av förbundsordningen, 19KS366-2
Bilaga – Förslag på reviderad förbundsordning med ändring av § 13, 19KS366-3

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna och kommunalförbundet Gästrike Återvinnare

Filip Henriksen
Jurist
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