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Claes Sjökvist, ordförande, Boxholms kommun
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§ 40

Dnr 2021/17

Direktionens beslut
Direktionen godkänner Utträdesavtalet för Kommunalförbundet
Itsams del och uppdrar till direktionens ordförande att underteckna
detsamma.
Sammanfattning av ärendet
Den 2021-09-23 tilldelades förbundsdirektören uppdraget att ”med
nödvändiga resurser tillsammans med Kindas kommundirektör
klarlägga kostnader samt tidsramar för Kinda kommuns eventuella
utträde ur kommunalförbundet”. Detta arbete har nu resulterat i två
avtalsutkast, Utträdesavtal och Överenskommelse, där det senare
ska tecknas mellan Itsams medlemskommuner medan
Utträdesavtalet ska tecknas mellan Kinda kommun och Itsam.
Ärendet
Inom ramen för uppdraget har en avtalskonstruktion för hur ett utträde kan
genomföras tagit fram, utöver att i detalj titta på just Kindas utträde avseende
kostnader och tidsplaner då detta arbete bedömdes oöverskådligt och inte
meningsfullt innan erforderliga beslut är fattade.
Konstruktionen består i två olika avtalsförslag där Utträdesavtalet beskriver
hur parterna, Itsam samt Kinda kommun, ska bedriva arbetet i
utträdesprojektet medan Överenskommelsen beskriver att medlemmarna
godkänner Utträdesavtalet samt godkänner Kindas utträde med de följder det
får.
Avtalsförslagen har remitterats till respektive kommunstyrelse där samtliga
medlemskommuner inkommit med svar.
Samtliga medlemskommuner ställer sig bakom avtalsutkasten såsom de
formulerats. Fyra medlemskommuner lyfter frågan kring den ekonomiska
konsekvensen för kvarvarande medlemmar och påpekar att arbete återstår
internt inom Itsam för att klarlägga framtida ekonomi efter Kindas utträde.
Dock har frågan kring förtydligande avseende befogenhet vid ersättare i
eskaleringsforum i punkt 13.3 samt 13.4 diskuterats och följande text har
lagts till i punkt 13.3:
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” (varvid sådan annan person som Kinda skriftligen meddelat Itsam, för
undvikande av missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som
Kindas kommunstyrelses ordförande)”
Och motsvarande text i punkt 13.4:

I punkt 5.1.1 föreslås datumet 28/9 införas då detta enligt respektive
kommuns hemsida är det sista datumet då alla Itsams medlemskommuner
behandlat ärendet i respektive kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Bifogat denna skrivelse är respektive remissvar från
medlemskommunerna samt den omarbetade versionen av
Utträdesavtalet (avseende punkt 13.3 samt 13.4) samt
Överenskommelse (samma version som i remiss förfrågan)
Förslag till beslut från kommunchefsberedningen
Beslutsexpediering
Samtliga medlemskommuner
Akt
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”(varvid sådan annan person som Itsam skriftligen meddelat Kinda, för
undvikande av missförstånd, har samma befogenhet i Eskaleringsforum som
direktionens ordförande)”

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
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Mattias Geving

Claes Sjökvist
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Jacob Käll
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matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
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inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
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Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.
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