Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-15

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen klockan 16.30 – 16.40

Beslutande

Sida 0

Johan Abrahamsson (M)
Marianne Kjellquist (S)
Erik Ekblom (M)
Morgan Forsberg (KD)
Göran Hellström (FP)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Björn Fagerlund (M)
Stellan Kronberg (M)
Anders Karlsson (C)
Mats Karlsson (MP)
Per Rosengren (V)

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Lars Arvidsson
Malin Eriksson

kommunchef
sekreterare

Övriga deltagande

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

269

.........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-15

Sida 1

Kommunstyrelsen
Ks § 269

KS 2014/187

Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
att gälla från och med 2015-01-01.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund bildat av Västra Götalands läns landsting
samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, med uppdrag
att driva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi. Förbundet har varit i drift sedan
2014-04-01.
Enligt 20 § Förbundsordning för Tolkförmedling Väst kan ytterligare kommun som önskar
bli medlem i kommunalförbundet lämna ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar sig
och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga förbundsmedlemmar antagit en ny förbundsordning som anpassats till
det nya antalet medlemmar.
Samrådet för Tolkförmedling Väst har ställt sig bakom förslag från förbundsdirektionen att
ta in flera medlemmar i förbundet.
Tolkförmedling Väst har fått medlemsansökningar från 19 kommuner inom Västra Götaland. Förbundsdirektionen föreslår att samtliga dessa kommuner blir medlemmar i förbundet fr.o.m. 2015-01-01.
Flertalet av de ansökande kommunerna köper redan idag till största del sina tolktjänster från
Tolkförmedling Väst, vilket innebär att det inte får några negativa konsekvenser för befintliga medlemmar att ta in ytterligare medlemskommuner.
De nya medlemmarna ska, som andelskapital, betala 1 kr per kommuninvånare per den 31 december 2013 samt en administrativ avgift om 25 000 kr i samband med inträdet i förbundet.
Tolkförmedling Västs verksamhet finansieras helt av intäkter från kunder för utförda språktolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande
av dessa tjänster.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets
beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Förbundet kommer att fortsätta att ledas av en förbundsdirektion även med utökat antal medlemmar. Varje medlem
utser en ordinarie ledamot och en ersättare.
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Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att:
-

Ställa sig bakom förslaget till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst att
gälla från och med 2015-01-01, med följande ändring:
§ 5 Delen om att förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28 ersättare där
varje medlemskommun utser en ledamot och en ersättare tas bort.
Kommunalförbundet föreslås istället behålla befintligt/ursprungligt antal ledamöter
och ersättare i avvaktan på den analys som ska göras under 2015 av om Tolkförmedling
Väst även framgent ska ledas av en förbundsdirektion eller om en organisationsförändring bör ske och istället skapa ett förbundsfullmäktige med en styrelse.

-

Tolkförmedling Västs upparbetade vinstmedel intjänade till och med 2014-12-31 betalas ut till befintliga medlemskommuner innan nya medlemmar tillkommer i kommunalförbundet.

-

Mariestads kommun förutsätter att den befintliga administrativa verksamhet som idag
finns i Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestads kommuner och bedrivs åt Tolkförmedling Väst kommer att bibehållas.

Förbundschefen för Tolkförmedling Väst har därefter i en skrivelse konstaterat att kommunfullmäktige i Mariestad inte har antagit det liggande förslaget. Förbundschefen frågar
om detta innebär att kommunfullmäktige i Mariestad inte ställer sig bakom förslaget till reviderad förbundsordning och att nya medlemmar därmed ej kan antas från och med 201501-01.
Behandling i kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst att gälla från och med 2015-01-01.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker Abrahamssons (M) förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-11-24, Reviderad förbundsordning för
Tolkförmedling Väst
Skrivelse från förbundschefen för Tolkförmedling Väst 2014-12-02, Angående beslut i Mariestads kommunfullmäktige.
Skrivelse upprättad av förbundschefen för Tolkförmedling Väst Karin Martinsson 2014-1020, Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
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Protokollsutdrag från sammanträde med Tolkförmedling Väst 2014-10-23 § 127, Revidering
av förbundsordning
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
(Tolkförmedling Väst)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-15

Anslagsdatum

2014-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-01-08

...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

