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Revidering av förbundsordning Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Under förutsättning av likalydande beslut i respektive 

medlemskommun godkänner kommunfullmäktige den 

reviderade förbundsordningen för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund som träder ikraft den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med 

den 1 januari 2023 har tagits fram av VMKF och 

medlemskommunerna. På Direktionssammanträde den 5 oktober 

2022 gavs en information om ärendet samt ett utkast till 

förbundsordning med tillhörande bilaga för fördelningstal. Beslut av 

förbundsordning sker i respektive medlemskommuns 

kommunstyrelse under oktober och november månad och därefter i 

kommunfullmäktige. De största förändringarna är kopplade till att 

Surahammar ingår som medlemmar i VMKF´s obligatoriska 

verksamheter på samma villkor som övriga medlemskommuner 

vilket föranlett revidering av flera punkter. Förtydligande har gjorts 

av vilka av VMKF´s tjänster som är obligatoriska grunduppdrag 

kontra frivilliga tjänster. Förändringarna jämfört mot tidigare 

beslutad förbundsordning beskrivs i punktform nedan. 

• VMKF´s verksamheter delas in i obligatoriska grunduppdrag 
och frivilliga uppdrag vilka också tydliggörs under 3 § 

• Dem tidigare benämnda BAS-överenskommelserna ersätts av 
en tjänstekatalog samt särskilda avtal vid anslutning till 
frivillig verksamhet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomi 
Anders Neuman, kommundirektör 
0589-870 25 
anders.neuman@arboga.se 
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• Förändrat antal ledamöter i direktionen till två ordinarie 
ledamöter och två ersättare per medlemskommun i stället för 
3+3 för KAK och 1+1 för Surahammars kommun 

• Antal år som ordförandekommun föreslås i slutrapporten från 
våren2022 att ändras till mandatperiod dvs 4 år men efter 
yttrande föreslås i stället att mandatperioden kvarstår på två 
års intervall 

• Att ordförandeskapet även tillfaller Surahammars kommun 
och roterar därmed mellan samtliga fyra medlemskommuner 

• Rotering mellan ordförandeskap tydliggörs med årtal 

• Presidiets roll och förbundskansliets är tydliggjort 

• I bilagan ”Fördelningstal” framgår att organisationer som inte 
är fullvärdiga medlemmar debiteras en högre kostnad 

• Inträde och utträde av medlemskommun har förtydligats 

• Redaktionella ändringar av mindre karaktär har gjorts såsom 
bland annat framsida och innehållsförteckning. 

 

 
Anders Neuman 
Kommundirektör 
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