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Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; 
förbundsordning och konsortialavtal 

INLEDNING 
Ägarna till Vafab Miljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunalförbund
Kommunalförbundet VafabMiljö- för den verksamhet som bedrivs av Vafab Miljö 
AB. Verksamheten ska överföras till kommunalförbundet genom att samtliga ägare 
säljer sina aktier till kommunalförbundet i enlighet med förslag till aktieöverlåtelse
avtaL Villkoren för överföring av verksamheten framgår av förslag till konsortialav
tal. En förbundsordning för kommunalförbundet måste även antas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/3, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 
Bilaga KS 2013/141/4, skrivelse från Vafab Miljö AB 
Bilaga KS 2013/141/5, korsortialavtal 
Bilaga KS 2013/141/6, förbundsordning 
Bilaga KS 2013/141/7, avtal om överlåtelse av aktier 
Ledningsutskottets beslut 2013-09-03, § 211 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
;ill godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 
att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 
att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 
att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 
att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 
att godta, oaktat regleringen i§ 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
H e by kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskom
melse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 
att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 
insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 
upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Utdragsbestyrkande 
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omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, samt 
att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, 

att godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 

att anta förslag till Förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
Reglemente för direktionen, Bilaga KS 2013/141/6, 

att överlåta Sala kommuns aktier i VafabMiljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7, 

att utse NN till ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet VafabMiljö 
och NN till ersättare i direktionen, 

att godta, oaktat regleringen i § 5 och§ 18 i förbundsordningen, att Enköping och 
Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 

att teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

samt 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall 

• kundservice, fakturering, information och administration av 
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfalls
plan 

• omhändertagande av kommunens verksamhetsavfall och avlopps
reningsslam, 

att ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SALAKOM UN 
Kommunstyrelsens förvallning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
)enny Nolhage Ink. 2013 -os~ 2 a 

KOMMUNSTYRELSEN 

Bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö m.m. 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns. 

2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet, 
VafabMiljö, godkänns. 

3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
reglemente för direktionen, antas. 

4. Sala kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till kommunal-förbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktie-överlåtelseavta l. 

5. Sala kommun utser A till ordinarie ledamot i direktionen för 
kommunalförbundet VafabMiljö och B till ersättare i direktionen. 

6. Sala kommun godtar, oaktat regleringen i 5§ och 18§ i förbundsord n ingen, att 
En köping och H e by kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö 
senast tre månader efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är 
genomförd och överenskommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna. 

7. Sala kommun bör teckna ett avtal som innebär att kommunen bibehåller 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall. 

• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 

www.sala.se 

Jenny Nolhage 
Kommunchef 

jenny.nolhage@sala.se 

Direkt: 0224-747010 



Kommunstyrelsens förvaltning 

• Omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och 
avloppsreningsslam. 

8. Ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
31 december 2016, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 

Ärendebeskrivning 

Ägarna till VafabMiljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunal
förbund- Kommunalförbundet VafabMiljö- för den verksamhet som bedrivs av 
VafabMiljö AB. Verksamheten ska överföras till kommunal-förbundet genom att 
samtliga ägare säljer sina aktier till kommunalförbundet, i enlighet med förslag 
till AktieöverlåtelseavtaL De närmare villkoren för överföringen av verksamheten 
framgår av förslag till Konsortialavtal. 

För kommunalförbundet måste det finnas en förbundsordning. l kommunal
lagen, KL, 3 kap. 28 § regleras vad en förbundsordning måste innehålla. Utöver 
det som enligt KL måste finnas med i en förbundsordning, står det medlemmarna 
fritt att bestämma innehållet. 

Ett förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö har tagits 
fram. Av förslaget till förbundsordning § 3, framgår att ändamålet med förbundet 
är, "att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av 
frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling 
av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap 
Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av 
medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte 
medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med 
Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller 
renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem." Genom 
beskrivningen av ändamålet sätts gränserna för förbundets verksamhet och 
ansvar. 

Genom att godkänna förbundsordningen har kommunen samtidigt godkänt att 
dels kommunens ansvar rörande det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 
kap. Miljöbalken, får överföras till kommunalförbundet och/eller dels den 
verksamhet som genom en särskild överenskommelse förs över till 
kommunalförbundet. 

Enligt förslaget till bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö finns 
möjligheten, för de kommuner som så önskar, att teckna särskilt avtal som 
reglerar ansvarsförhållandena och samarbetsformerna. 

sala kommun bör teckna ett avtal som innebär att kommunen bibehåller 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan. 

• Omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och 
avloppsren ingsslam. 

Ny prövning av ansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 31 
december 2016, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfalllöper ut. 
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Aktieägarna i Vafab Miljö AB 

Förslag till beslut att ombilda Vafab Miljö AB till 
kommunalförbundet VafabMiljö 

Beslutsunderlag och förslag till beslut 

Den 13 juni godkände en extra bolagsstämma för Vafab Miljö AB förslaget att rekommendera 
ägarkommunerna att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB 
till Kommunalforbundet VafabMiljö, vilket inoebär att all verksambet inom bolaget överförs till 
kommunalforbundet 

Utvärderingen som ligger till grund för forslaget till ombildning är omfattande och har 
genomforts under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Utvärderingen 
består av en huvudrapport samt ett flertal bilagor och tilläggsutredningar som avrapporterats på 
VKLs styrelsemöten då även representanter for Enköpings och Heby kommun varit inbjudna 
och deltagit. 

Hela utredningsmaterialet, ink! protokollsutdrag från VKLs styrelsemöte där förslaget 
rapporterats och diskuterats finns på grund av sin omfattning samlade i digital form på det USB
minoe som skickas i ett exemplar till vruje kommun. Kommuner som önskar utskrifter av 
materialet kan kontakta Gene Liljegren på VafabMiljö, tfn 021-393511 eller via e-post 
gene.liljegren@vafabmiljo.se 

Diskussioner på den extra bolagsstämman 

I samband med presentationen av beslutsunderlagen på bolagsstämman tydliggjordes att den 
mest juridiskt korrekta organisatoriska lösningen for respektive kommun är att göra en 
fullständig överforing av sin avfallskompetens till kommunalförbundet. Ett tydligt helhetsansvar 
med systemsyn är också den lösning, som enligt utvärderingen av nuvarande samverkan inom 
Vafab Miljö AB, ger de bästa forutsättningarna att möta framtidens utmaningar, 
kostnadseffektivisera verksamheterna och utveckla de miljöpolitiska ambitionerna inom 
avfallsområdet i regionen. 

Att ha kvar verksambeter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen förvaltning eller 
annan organisationsform är möjligt enligt förbundsordningen och konsortialavtalet men det är 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021~39 35 00 Fax 021~33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post info@vafabmiljo.se Hemsida: wvvw.vafabmi!jo.se 



inte en helt juridiskt säker lösning. Grundtanken med ett kommunalforbund är att 
medlemskommunerna överför huvudmannaskapet för den verksamhet man vill samverka om 
och att kommunalforbundet övertar de uppgifter från sina medlemmar som är kopplade till 
uppdraget. Att medlemskommunerna överfor olika uppgifter till kommunalforbundet kan 
tillämpas i undantagsfall och då det finns verksamhetsmässiga skäl som talar for det. 

Särskilda yrkanden från Enköping och Heby kommun 

Enköpings och Heby kommun framförde att de önskade en utvärdering som belyser de 
ekonomiska konsekvenserna for dessa kommuner om de väljer att inte bli medlemmar i 
kommunalförbundet. Övriga kommuner ställer sig bakom att göra en sådan värdering men oroas 
över att den kan ta tid att genomföra och att det är angeläget att kommunerna kan ta beslut om 
forslaget att ombilda Vafab Miljö AB till ett kommunalförbund senast under oktober så att 
forändringen kan genomforas vid årsskiftet 2013/2014. 

För att kunna genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning for Heby och Enköping och 
samtidigt hålla tidplanen foreslog bolagsstämman att rekommendera Enköpings och Heby 
kommun att gå in i kommunalforbundet genom ett beslut i kommunfullmäktige under 
september eller senast under oktober månad 2013. För att kunna avstå från fortsatt samverkan 
med övriga kommuner beslutade bolagsstämman att Enköpings och Heby kommun ges en 
möjlighet att utträda ur kommunalförbundet senast 3 månader efter det att en ekonomisk 
konsekvensbedömning är genomford och överenskommelse mellan medlemmarna om utträdet 
träffats. 

Genomförda ändringar i beslutsunderlagen 

Med utgångspunkt från övriga synpunkter som framfordes på bolagsstämman har justeringar 
gjorts i beslutsunderlagen järnfort med de förslag som skickades ut till kommunerna infor den 
extra bolagsstämman. Justeringarna har tydliggjorts i de beslutsdokument som innehåller 
ändringsmarkeringar i form av strykningar, tillägg och kommentarer. Bifogar även 
beslutsdokument som inte innehåller några anvisningar om justeringar och som vi föreslår att ni 
använder i den fortsatta beslutsprocessen. 

Förslaget till avtal om överlåtelse av aktier har kompletterats med punkt 3 och 4. 
Garantipunkten är viktig att ha med i avtalet. Genom att avtala om hur tvister ska lösas har det 
som anges i lag skrivits bort. 

Ej genomförda förslag till ändringar i beslutsunderlagen 

Inget förtydligande om att det är respektive kommunfullmäktige som väljer ledamöterna i 
direktionen har gjorts eftersom det regleras i Kommunallagen. 

Inget fortydligande bedöms behövas under rubrik 8 i konsortialavtalet eftersom medlemmarnas 
forbindelse att länrna avfall som kommunerna har ansvar for enligt 15 kap Miljöbalken till 
Förbundet är grunden for kommunernas nuvarande samarbete via Vafab Miljö AB och som 
överfors till Kommunalforbundet när bolaget ombildas. För annat avfall som uppstår i 
medlemmarnas verksamheter, som tex slam, har medlemmarna möjlighet att behålla ansvaret 
genom ett fullmäktigebeslut och överenskommelse med Förbundet enligt § 3 
förbundsordningen 
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Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 

Beslutsunderlagen som ägarkommunema behöver ta ställning till består av: 
• Konsortialavtal ink! bilagor 
• Bilaga l; Förbundsordning ink! bilagor 
• Bilaga 2; Avtal om överlåtelse av aktier 

Förslaget till forhundsordning innebär att Vafab Miljö AB ombildas till eit kommunalförbund 
som tar över ansvaret for den verksamhet som bedrivs inom bolaget samt att all verksamhet 
inom det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken överförs från kommunen 
till kommunalforbundet såvitt inte kommunen beslutar annat och överenskommelse träffas med 
Förbundet. 

De kommuner som önskar kan, genom att teckna en särskild överenskommelse med 
kommunalförbundet som reglerar ansvarsf6rhållandena och samarbetsformerna, bibehålla 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi eller annan 
organisationsform: 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed järnfarligt avfall 
• kundservice, fakturering, information och adnrinistration av kommunens 

renhållningsabonnemang och renhållnings taxa. 
• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Genom att teckna en särskild överenskommelse med kommunalforbundet kan kommunerna 
även bibehålla omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och avloppsreningsslam i 
egen regi eller annan organisationsform. 

Med denna skrivelse bifogas förslag till 0änsteskrivelse och beslutsformuleringar som 
kommunerna kan använda i sin interna hantering. 

Tidplan 

Undertecknadet av alla dokument och handlingar som behövs for att Kommunalförbundet ska 
kunna överta ansvaret får verksamheten enligt forhundsordningen den l januari 2014, planeras 
ske på ett gemensamt medlemsmöte senast under november månad 2013. 

Inför det medlemsmötet behöver respektive kommun tagit beslut i fullmäktige och utsett vem 
som fareträder kommunen och har delegation på att underteckna alla handlingar. För att kunna 
hålla den tidplanen är det önskvärt om alla kommuner kan behandla forslaget till ombildning 
under september eller senast under oktober månad 2013. 
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Mer information 

Kommuner som önskar mer information om beslutsunderlagen som bifogats eller har frågor 
kring processen att bilda kommunalförbundet kan kontakta Gene Liljegren på VafabMiljö, tfu 
021-393511 eller via e-post gene.liljegren@vafabrniljo.se så hjälper hon till att försöka lösa de 
önskemål som finns. 

Västerås den 7 augusti 2013 
Vafab Miljö AB 

styrelsen genom 
CarinaFärm 
Verkställande direktör 
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Bilaga KS 2013/141/5 

1(7) 

Förslag till 

Ink. 2013 -118- O 8 
Konsortialavtal 
avseende ombildning av VafabMiljö AB till 
Kommunalrörbundet VafabMiljö 

1. Bakgrund 

Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har under 2011-2012 utrett den regionala 
samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan kommunerna i Västman
lands län, Enköpings kommun samt Heby kommun. 

Utredningen visar att: 
• det regionala samarbetet mellan kommunerna varit framgångsrikt och fungerat 

bra. Regionen har kommit långt i sitt arbete med att utveckla en långsiktigt hållbar 
avfallshantering både utifrån ett miljömässigt och från ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

• utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle fortsätter. EU och Sveriges Riksdag 
kommer de närmaste åren lägga fast nya krav och mål inom avfallsområdet som 
påverkar regionens kommuner. 

• samverkansformerna behöver utvecklas. De samlade politiska ambitionerna inom 
avfallsområdet och för kommunal samverkan internationellt, nationellt och lokalt 
innebär krav som gör att kommunalförbund bedöms vara den långsiktigt mest 
lämpliga formen för kommunal samverkan inom avfallsområdet 

Att fortsätta utveckla den regionala samverkan inom avfallsområdet inom ramen för ett 
kommunalförbund ger kommunerna i Västmanlands län, Enköpings kommun samt Heby 
kommun de bästa förutsättningarna att långsiktigt klara de miljömässiga, samhällseko
nomiska och juridiska kraven på verksamheten. 

Förbundsordningen reglerar formerna för samverkan samtidigt som den säkerställer att 
det finns en möjlighet får medlemskommunerna att överföra hela eller delar av nuvarande 
verksamhet till kommunalförbundet 

Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunerna, enats 
om följande. · 

2. Utveckling av verksamheten 

Kraven på ett resurseffektivare samhälle gör att behovet av helhetssyn och samverkan 
mellan kommunerna ökar för att kunna fortsätta utveckla en miljömässigt och kostnadsef
fektiv avfallshantering som är långsiktigt hållbar. 
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Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är målsättningen med kommunernas samver
kan inom avfallsområdet att möjliggöra att medlemskommuner på sikt ska ha en gemen
sam renhållningsordning och renhållningstaxa och en effektiv samordning av hela av
fallsverksamheten i regionen. Därför kommer medlemskommunerna genom VKL, att 
senast under år 2019 göra en avstämning och eventuell justering av forbundsordningen. 

3. Bildande av kommunali6rbund 

Kommunerna förbinder sig att samverka inom avfallsområdet genom att för ändamålet 
bilda ett kommunalförbund, Kommunalförbundet VafabMiljö, nedan kallat Förbundet. 
Förbundet ska inleda sin verksamhet den l januari 2014. För Förbundet ska inledningsvis 
gälla bifogad forbundsordning, Bilaga l, med de justeringar som kan påkallas av registre
ringsmyndigheten. 

4. Förbundets ändamål m.m. 

Förbundets ändamål framgår av förbundsordningen, Bilaga l, § 3 "Ändamål m.m.". 

För de medlemmar där det utöver forhundsordningen finns behov av överenskommelser 
om vilka uppgifter som överfors ska det, i samband med bildandet av Förbundet, tecknas 
särskilda avtal som reglerar ansvarsförhållandena mellan Förbundet och medlemskom
munen. 

Förbundet är inte skyldigt att svara for att resurser finns tillgängliga annat än fOr avfall 
och avfallshantering som kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser. 

5. Finansiering och taxor 

Hur förbundets verksamhet ska finansieras framgår av forbundsordningen, Bilaga l,§ 12 
"Kostnadstäckning". 

Övriga medlemmar i Förbundet ska gå i borgen för ett belopp motsvarande sin andel i 
forbundet for skulder till Västerås kommun. 

Följande finansieringsprinciper ska gälla for Förbundet: 
a) Förbundets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i forsta hand med 

eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i Förbundets egendom. 
b) Till grund for debitering av mottagningsverksamheten ska ligga taxa, utarbetad så 

att inkomster och utgifter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att 
Förbundet kan konsolidera sin verksamhet, så att framtida investeringar nödvän
diga för Förbundets verksamhet möjliggörs. 

c) Förbundet äger rätt att differentiera mottagningstaxan efter olika avfallsslag. För 
avfallstyper som Kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser 
ska samma avgift uttas for samma slag och enhet av avfall. För övriga avfallstyper 
utgår avgifter som fastställs av direktionen på affarsmässig grund. 
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d) Till grund for debitering av den övriga renhållningsverksamheten inom det kom
munala renhållningsmonopolet (insamlingsverksamhet, planering och administrat
ion i övrigt) som Förbundet utför åt medlemskommun ska ligga Förbundets själv
kostnad for uppdraget. 

e) För det fall hela renhållningsverksamheten överlåtits av kommunen ska renhåll
ningsverksamheten för respektive medlemskommun inom Förbundet ses som re
sultatenheter med resultat- och balansräkning och ränteberäknas. 

6. Medlemsråd och samrådsorgan 

Kommunerna förbinder sig att samråda i frågor som rör deras relation till Förbundet och 
dem emellan samt samverka för att medverka till att effektiviteten i Förbundets verksam
het optimeras. 

Samråd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen for ett medlemsråd. Där ska 
samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan 
respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Varje medlemskommun ska utse en 
person från kommunstyrelsen som representerar respektive kommun i medlemsrådet 
Representanterna i medlemsrådet ska vara fria att informera respektive kommun om de 
diskussioner som har förts i medlemsrådet 

Medlemsrådet ska sammanträda minst en gång per år. Det årliga sammanträdet bör hållas 
i anslutning till Förbundets beslut om budget. Därutöver ska ytterligare sammanträden 
hållas när någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad ska ansvara for att 
kallelse skickas till Kommunerna. 

Medlemsrådet ska endast vara medlemskommunernas forum. Förekomsten av ett med
lemsråd ska inte påverka den rollfordelning som finns mellan Kommunerna och Förbun
dets direktion. Medlemsrådet har inte någon beslutanderätt. Medlemsrådet är inte heller 
foreträdare för Kommunerna i förhållande till Förbundet eller tredje man. 

Ett särskilt samrådsorgan som sammanträder minst två gånger per år ska inrättas. Sam
rådsorganet sammanträder med Förbundets ledning efter kallelse av förbundet och disku
terar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och lokala 
avfallshanteringen. Kommunerna ska utse en representant till samrådsorganet. Kommu
nernas representant bör vara den tjänsteman inom respektive kommun som ansvarar for 
kontakterna med forbundet 

Medlemsrådet ska gemensamt komma överens om vilka ekonomiska uppföljningar som 
Förbundet ska redovisa för medlemmarna samt nyckeltal for jämfcirelser. 

7. Borgensåtagande 

Kommunernas nuvarande borgensansvar i Vafab Miljö AB fors över på fOrbundet 
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8. Förbindelse att lämna avfall till Förbnndet 

Kommunerna ska till förbundet lämna avfall som kan tas emot i forbundets anläggningar 
och som kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser. Förbundet är 
skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

9.~arkanskaffning 

Medlemskommunerna ska medverka vid markanskaffning för Förbundets anläggningar 
och om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

10. ~iljöskuld och miljöskador 

Som en följd av lagstiftning (EG-direktiv 1999/31/EG och förordning 2001:512) på de
poneringsområdet har V afab Miljö AB idag betydande framtida kostnader för avslutning 
och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänför sig dessa kostnader till 
tidigare verksamhet och kan betraktas som en miljöskuld. 

Förbundet övertar efter bildandet bolagets ansvar för sin miljöskuld. Förbundet ska finan
siera och avsätta erforderliga medel för miljöskulden genom de taxor och avgifter som 
tillämpas. 

Om nu inte kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands avfallsak
tiebolag eller Västra Målardalens Renhällningsaktiebolags verksamhet innan Vafab Miljö 
AB forvärvade dessa bolag, ska ansvaret for att åtgärda och bekosta dessa ligga på de 
kommuner som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respektive Västra Målardalens Ren
hållningsinteaktiebolag. 

Om Kommunerna beslutar att avveckla forbundets verksamhet enligt detta avtal ska den 
återstående miljöskulden fördelas mellan Kommunerna i forhållande till respektive 
kommuns invånarantal. 

11. Kommunal avfallsplanering 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomfora kommunal avfallspla
nering enligt 15 kap 11 § Miljöba1ken. Kommunerna och forbundet ska verka för att 
samordna denna planering, så att forutsättningar skapas for en långsiktig hållbar avfalls
hantering i regionen. 

12. Överlåtelse av aktier i Vafab ~iljö AB 

Kommunerna förbinder sig att till Förbundet överlåta sina aktier i Vafab Miljö AB i en
lighet med bifogat Aktieöverlåtelseavtal, Bilaga 2. 

Förbundet ska efter ombildningen inneha samtliga aktier i Bolaget. 
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13. Överföring av verksamhet från Vafab Miljö AB till Förbundet 

Förbundet, i egenskap av ägare till Vafab Miljö AB, äger frågan att bestämma om hela 
eller delar av bolagets verksamhet ska överföras till Förbundet och administrerar detta. 

14. Övertagande av personal 

Förbundet ska erbjuda inom Kommunerna eller inom annan kommunal samarbetsorgani
sation för avfallshantering anställd personal, anställning i Förbundet vid den tidpunkt då 
kommunernas verksamhet inom avfallsområdet övergår till Förbundet. Vid övergången 
gäller de villkor som anges 6 b § LAS. 

15. Pensionskostnadsreglering 

För personal, som med anledning av detta avtal övergår från anställning hos berörda 
kommuner eller andra samarbetsorganisationer till Förbundet, ska den frånträdande ar
betsgivaren efter övergången stå för pensionsrätter som intjänats fram till övergången. 
Kommunerna och Förbundet ska upprätta en gemensam förteckning över berörd perso
nal. 

16. Skulder med anknytning till övertagen personal 

Förbundet övertar semesterlöneskuld och övertidsskuld inklusive personalomkostnader 
per övergångsdatumet för personal som övergår till Förbundet. · 
Parterna upprättar ett separat tillägg till detta avtal som överenskommelse när skuldernas 
storlek bokföringsmässigt kan fastställas. Den frånträdande arbetsgivaren överför därefter 
motsvarande belopp till Förbundet. 

17. Skulder och fordringar med anledning av övertagande av verksam
het 

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren
hållningsmonopolet ska senast en månad efter att årsredovisningen för överlåtelseåret 
fastställts av kommunfullmäktige i berörd kommun reglera eventuella skulder och ford
ringar inom den kommunala renhållningsverksamheten. Motsvarande gäller i förekom
mande fall mellan annan kommunal samarbetsorganisation och Förbundet. 

18. Långfristiga lån 

Förbundet tecknar själv sina lån inom de ramar som förbundsordningen anger. 

19. Överlåtelse av lös egendom 

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren
hållningsmonopolet får överlåta åt Förbundet all den lösa egendom som ingår i den verk-
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samhet som övergår till Förbundet. Den ska förtecknas, värderas till bokfört värde och 
redovisas av respektive kommun före övergångstidpuukten. Tillträde till egendomen sker 
vid verksamhetsövergången. 
För övertagen lös egendom erlägger Förbundet på tillträdesdagen de belopp som anges i 
specifikationen och som utgör summan av det värde man kommit överens om för den 
lösa egendomen per tillträdesdagen. 
Den lösa egendomen övertas på tillträdesdagen i befintligt skick. 

20. Nuvarande avtal 

Eventuella ingångna avtal avseende den verksamhet som ska övergå till Förbundet över
förs till Förbundet i och med övergången. Förbundet svarar för åtaganden gjorda även 
före tillträdesdagen. 

21. Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller så snart det godkänts av respektive medlemskommuns kommunfull
mäktige och gäller tillsvidare. 
Kommunerna ska efter fem års verksamhet, senast vid utgången av 2019 göra en utvärde
ring av verksamheten och med anledning av denna föreslå eventuella förändringar i detta 
avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att gälla i nuvarande utform
mng. 

22. Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom förenklat skiljedomsförfarande admini
strerat vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC) med en skiljeman. 
skiljeförfarandet ska äga rum i Västerås. 
Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska alla och envar underkasta sig 
ett och samma tvisteförfarande. 

Detta avtal har upprättats och undertecknats i 12 likalydande exemplar, av vilka parterna 
har tagit var sitt. 

Västerås den 

Arboga kommun Västerås kommun 
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Enköpings kommun Fagersta kommun 

Hallstahammars kommun Hebykommun 

Kungsörs kommun Köpings kommun 

Norbergs kommun Sala kommun 

skinnskattebergs kommun Surahammars kommun 
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Bilaga l till Konsortialavtal VafabMiljö 

Bilaga KS 2013/141/6 

Förslag till 

Förbundsordning för 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

§l Namn och säte 

Kommunalforbundets namn är Kommunalforbundet VafabMiljö ( vardagligen benämnt 

VafabMiljö). 

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalforbundet är Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Heby, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kom.TJ.uner. 

§3 
•• o 

Andamal m.m. 

1(7) 

Förbundets ändamål är att fOr medlemmalTias räkning ansvara for den strategiska planeringen 

av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall 

samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhö

rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmamas verksamhetsavfall och av

loppsreningsslam, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta 

träffas med Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsord

ning. Sådana beslut tas av respektive medlem. 

Verksamheten ska utföras med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads

pnnctp. 

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med utgångspunkt 

från nationella, regionala och lokala miljömåL 

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksam..l-tetsområdet till andra än 

medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. 

Förbundet får verka utanfOr medlemmamas geografiska områden om det gagnar forbundets 

verksamhet och därmed dess medlemmar. 

Förbundets verksamhet får utf<iras i egen regi, av fOrbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 

upphandling, av andra utforare. 

§ 4 Organisation 

Förbundet är ett förbund med direktion. 
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.J5 Direktionen 

·fli~~ktionen skabestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersättare från 

varje II)~dlem. 
- - -· ',.,-

L~damöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den l januari året 

efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och ersät

tare sker forsta gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 31 decem

ber 2014. 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordforande och två vice ordfö

rande. Ordförandeposten ska innehas av Västerås kommun. 

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga l till forbundsordningen. 

§ 6 Revisorer 

Förbundet ska ha tre revisorer. Revisorerna väljs for samma mandatperiod som ledamöter och 

ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanla11ds Kornmu.rter och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs avEnköpings och Heby kommuner ömsom for en mandatperiod. När val 

av revisorer sker första gången ska valet ske av VKL samt av Heby kommun och valet ska 

avse tiden från valets forrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Biträdet kan avropas från 

det avtal avseende sakkunniga biträden som upphandlas av Västerås kommuns revisorer. 

§ 7 Förbundsdirektör 

Direktionen får utse en forhundsdirektör som verkställande tjänsteman. 

§ 8 In i tia tivrä tt 

Ärenden i direktionen f'ar väckas av: 

• ledamot i direktionen, 

• medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

§ 9 Närvarorätt m.m. 

Kommunstyrelsens ordforande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Dämt

över avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sanunanträden. 

§ 10 Insyn och informationsskyldighet 

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska 

tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form for och omfatt-
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ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direkt

ionen. Infonnationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på fårbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk fonn. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på fårbundets anslags
tavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna får fårbundets verksamhet ska i fårsta hand täckas av de taxor och avgifter får 

insamling och behandling av avfall som respektive medlems kommunfullmäktige fastställer 

(renhållningstaxor) samt fårbundet fastställer ( mottagningstaxor och andra avgifter får tjäns
ter). 

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar får fårbundets fårbindelser. Förbundet ska 
dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i fårbundets ekonomi. 

Kostnaderna får fårbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 

medlemmarna. 

Medlemmamas verksamhet inom fårbundet ska redovisningsmässigt vara skilda resultaten
heter och samtliga kostnader och intäkter som härrör till en medlem ska bäras av den. Normalt 
balanseras årets resultat hos resultatenheterna över i ny räkning. 

Över- och underskott i renhållningsverksamheten får respektive medlemskommun ska hos 

Förbundet fåras med i ny räkning i fonn av resultatutjämningsfond och/eller investeringsfond 
får respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 

Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu
ella kundfårluster som uppkommit på fordringar utställda fåre verksamhetsövergången ska 

bäras av Förbundet och fåras över i ny räkning inom respektive resultatenhet. 

Det åligger fårbundet att fårdela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 
enskild medlem ska, om inte fårbundet finner annan mer rättvisande fårdelnings grund, fårde

las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den l november 
året fåre verksamhetsåret. 

Förbundet ska, om fårhundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom
muns koncernkonto samt i övrigt fålja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 
får Västerås kommun. 
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§ 13 Finansiering av Förbundets verksamhet 

Förbundet har rätt att disponera en kontokredit enligt överenskommelse med Västerås kom
mun. Kontokrediten är avsedd att täcka både kort- och långfristigt finansieringsbehov. 

För kontokrediten i Västerås kommun ska övriga medlemskommuner gå i borgen i förhål
lande till sin aktuella andel i förbundet. 

För det fall direktionen bedömer att det är fördelaktigt för verksamheten att kommunal borgen 
tecknas för en upplåning eller på grund av andra förpliktelser t ex som en följd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fördelas i förhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
förbundet. Förbundet ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo

visa motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Beslut om sådan borgen får ske endast om följande två villkor är uppfyllda: 

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelarna i 
förbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i förbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 

VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003, enligt bilaga 2 (motsvarande fördelningsgrund som för respek

tive kommuns aktiekapital i Vafab Miljö AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska 
fördelningen enligt bilaga 2 förändras till aktuellt befolkningstal första gången 2022 och där
efter vart tionde år. 

§ 15 Värdering av miljöskuld 

Om någon av medlemmarna påkallar det ska aktuell miljöskuld värderas. 

§ 16 Budget och ekonomisk styrning 

Förbundsdirektionen ska årligen före maj månads utgång upprätta förslag till budget med in
vesterings- och finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande treårspe

rioden samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 31 mars och 
senast den l juli skriftligen meddela ett preliminärt förslag till taxor till medlemmarna. 

Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa förbundets budget för 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor. 

Innan förbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 
ske med medlemmarna. 
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Förbundet ska upprätta delårsrapport med årsprognos per den 31 april samt den 31 augusti. 

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemmarna senast den 24 januari. Årsredovisning ska 

lämnas till medlemmarna senast den 15 mars. 

§ 16 Arkivvård 

Västerås kommuns arkivreglemente ska gälla får fårbundet 

§ 17 Ersättningar 

Ordfårande samt fårste och andre vice ordfårande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet får 

ordfåranden ska uppgå till l O % av basarvodet till Västerås kommuns fårtroendevalda samt 

till fårste och andra vice ordfårande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns fårtroen

devalda. 

De fårtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarv ode. Årsarvodet ska uppgå till 3% av bas

arvodet får Västerås kommuns fårtroendevalda. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga fårtroendevalda ska utgå enligt de reg

ler som tillämpas får fårtroendevalda i Västerås kommun. 

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till fåretroendevalda i Västerås 

kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat får obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur fårbundet Vid medlems utträde ur fårbundet upphör med

lemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur fårbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan fårbundet 

och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av fårbun

dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträ

dande medlem till fårbundet betala in ett belopp motsvarande detta. Det egna kapitalet ska 

bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen. Utträdande medlem skall 

även betala in ett belopp som motsvarar medlemmens andel av kvarvarande miljöskul d. Med

lemmens andel av miljöskulden beräknas i enlighet med§ 14. Medlemmens andel vid denna 

reglering är den som gällt under det andra året efter uppsägningen. 

När en medlem utträtt ur fårbundet upphör medlemmens ansvar får fårbundets skulder. 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i fårhundsordningen som behövs med an

ledning av utträdet. 
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§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 

Om medlemmarna inte kan enas om forutsättningarna for utträde när uppsägningstiden i § 18 
är till ända, ska fOrbundet omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 

Likvidationen ska genomforas på ett sådant sätt att medlemmamas möjligheter att återta de 
uppgifter som överlämnats till forbundet underlättas. 

När forbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs for likvidationen for
vandlas till pengar genom forsäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs for en ändamålsenlig avveckling. F ortgår 
likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning for sin 
forvaltning. Denna slutredovisning sker genom en forvaltningsberättelse som rör likvidation
en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till forvaltningsberättel
sen ska fogas redovisningshandlingar for hela likvidationen inklusive redovisning for den tid 
varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas 

av kommunalforbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över 
slutredovisningen och forvaltningen under likvidationen. 

Vid skifte av forbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 

inklusive den kvarvarande miljöskulden, fordelas utifrån medlemmamas andel av det egna 
kapitalet vid likvidationstillfållet, som framgår av slutredovisningen. 

Vid skifte av forbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 

skulder fordelas utifrån medlemmamas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfåll et, 

som framgår av slutredovisningen. K varvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 an
givna fordelnings grunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är fOrbundet 

upplöst. 

Om det framkommer någon tillgång eller skuld for forbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot forbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvi

dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska forhundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna 
som ska överta vården av de handlingar som tillhör forbundets arkiv. 

§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan forbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge
nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsforfa-
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rande administrerat av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC), varvid reg

lerna om forenklat forfarande ska tillämpas. Skiljedomsforfarandet ska äga rum i Västerås. 

§ 21 Bildandet och ändringar i fOrhundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmamas fullmäktige har antagit forbundsordningen. Förbundet 
ansvarar for verksamheten enligt forhundsordningen från den l januari 2014. 

Ändring eller tillägg till denna forhundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas fullmäktige. 
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REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

l§ Bakgrund 

Kommunalforbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Enköping, Fagersta, 
Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Sk:inuskatteberg, Surahammar 
och Västerås som medlemmar. Syfte, ändamål m. m. framgår av forbundets 
forbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalforhund med direktion. För forhundsdirektionen gäller utöver 
forhundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som fårhundsdirektionen 
bestämmer. 

4§ Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är forhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska, om möjligt, en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av anuat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare har trätt in. 

5§ Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska anmäla detta till forhundsdirektionens sekretariat. 

6§ Kallelse 

Ordforanden svarar för att kallelse utfardas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats for sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt anuan 
fortroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före samman
trädesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

7§ Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde fullgör den 
till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och skall anslås på fårbundets 
anslagstavla. 

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan förbundsdirektionen justerar den. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Fördelningsgrund for aktiekapital och borgensansvar, reglering av miljöskuld samt 
beräkning av likvidflöden vid bildandet av Vafab Miljö AB, Mkr. 

Arboga 13 514 4,5 5,29 0,74 6,27 7,01 2,91 4,10 -2,29 

Enköping 38 005 12,8 14,88 7,34 0,00 7,34 8,18 -0,84 0,93 

Fagersta 12 334 4,1 4,83 3,41 0,00 3,41 2,65 0,76 0,43 

Hallstabammar 15 039 5,0 5,89 4,21 0,00 4,21 3,24 0,97 0,53 

Heby 13 711 4,6 5,37 3,07 0,00 3,07 2,95 0,12 0,39 

Kungsör 8 235 2,8 3,22 0,40 6,27 6,67 1,77 4,90 -2,29 

Köping 24 585 8,3 9,62 1,31 6,27 7,58 5,29 2,29 -2,29 

Norberg 5 930 2,0 2,32 1,59 0,00 1,59 1,28 0,32 0,20 

Sala 21 742 7,3 8,51 4,72 0,00 4,72 4,68 0,04 0,60 

skinnskatteberg 4 857 1,6 1,9 1,14 0,00 1,14 1,04 0,09 0,14 

Surahammar JO 200 3,4 3,99 2,56 0,00 2,56 2,19 0,37 0,32 

Västerås 129 987 43,6 50,88 26,39 0,00 26,39 27,96 -1,57 3,33 

Summa 298 139 100 116,7 56,88 18,81 75,69 64,14 11,55 0,00 

1,81 

0,09 

1,19 

1,51 

0,51 

2,61 

0,00 

0,52 

0,64 

0,24 

0,69 

1,76 

11,55 
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Förslag till 

Avtal om överlåtelse av aktier 

Säljare 

l. Arboga kommun, 212000-2122, 6 802 aktier 

2. Euköpingkommun, 212000-0282, 19118 aktier 

3. Fagersta kommun, 212000-2106, 6 207 aktier 

4. Hallstahammar kommun, 212000-206 , 7 565 aktier 

5. Heby kommun, 212000-2049, 6 899 aktier 

6. Kungsör kommun, 212000-2056, 4 142 aktier 

7. Köping kommun, 212000-2114, 12 367 aktier 

8. Norberg kommun, 212000-2072, 2 980 aktier 

9. Sala kommun, 212000-2098, 10 942 aktier 

l O. skinnskatteberg kommun, 212000-2023 , 2 448 aktier 

Il. Surahammar kommun, 212000-2031 , 5 131 aktier 

12. Västerås kommun, 212000-2080, 65 399 aktier 

Köpare 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

har idag träffat avtal om överlåtelse av aktier enligt nedan. 

l. Överlåtelseobjekt och köpeskilling 

l (5) 

Säljarna överlåter härmed samtliga sina respektive aktier i Vafabmiljö AB, 556191-4200, 
till Köparen för en köpeskilling av 428 kr per aktie, totalt sextiofyramiljoner 
tvåhundratusen (64 200 000) kronor. 
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2. Köpeskillingens erläggande och tillträde till aktierna 

Köpeskillingen erlägges kontant på avtalsdagen genom att Köparen till respektive Säljare 
utfårdar revers på beloppet. 

Avtalsdagen ska också utgöra tillträdesdag varvid äganderätten till aktierna övergår på 
Köparen. 

På tillträdesdagen ska Säljarna tillse att Köparen införs som innehavare av aktierna i 
Bolagets aktiebok samt överlämna aktieboken samt övriga handlingar av vikt rörande 
Bolaget till Köparen. I forekommande fall ska Säljarna även överlämna samtliga 
aktiebrev inblancotransporterade på Köparen. 

3. Säljarnas garanti samt friskrivning m. m. 

Säljarna garanterar gentemot Köparen att Säljarna har full och oinskränkt äganderätt till 
de överlåtna aktierna i Bolaget och att aktierna på tillträdesdagen inte är pantförskrivna 
eller på annat sätt utgör säkerhet för skuld eller att Säljarnas dispositionsrätt på annat sätt 
är inskränkt. Då Köparen är väl förtrogen med överlåtelseobjektets ställning och 
verksamhet lämnar Säljarna inga garantier i övrigt. 

Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtallämnar Säljarna därfor inte några 
som helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som 
Säljarna eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive 
köp lagen, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen. Köparen 
forklarar härmed att denne efter köpet, med undantag for vad som uttryckligen kan ha 
garanterats av Säljarna eller i övrigt angetts i detta A vial, inte kan göra någon som helst 
påföljd gällande på grund av fel eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. 
Friskrivningen i denna del avser alla typer av fel. 

Köparen och Säljarna är överens om att Köparens rätt att häva köpet är begränsad till 
brister i fårhållanden som väsentligen utgjort fårutsättning får förvärvet och endast under 
fårutsättning att Säljarna är villig att acceptera en hävningsforklaring på angiven grund. 
Denna rätt är begränsad i tiden och gäller endast till l år från undertecknandet av detta 
avtal. Vid hävning ska partemas prestationer helt återgå. 

4. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom förenklat skiljedoms
förfarande administrerat vid Stockholrns Handelskammares skiljedornsinstitut (SCC) 
med en skiljeman. skiljedornsförfarandet ska äga rum i Västerås. 
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Detta avtal har upprättats och undertecknats i 13 likalydande exemplar, av vilka parterna 
tagit var sitt. 

Västerås den 

Säljarna 

Arboga kommun 

Enköpings kommun 

Hallstahammars kommun 

Kungsörs kommun 

Norbergs kommun 

Köparen 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

Fagersta kommun 

Hebykommun 

Köpings kommun 

salakommun 
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skinnskattebergs kommun 

Västerås kommun 

Köpeskillingarna kvitteras 

Västerås den 

Arboga kommun 

Enköpings kommun 

2013-08-07 

4 (5) 

Surahammars kommun 

Västerås kommun 

Fagersta kommun 
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Hallstahammars kommun Hebykommun 

Kungsörs kommun Köpings kommun 

Norbergs kommun salakommun 

skinnskattebergs kommun Surahammars kommun 
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