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Aktieägarna i Vafab Miljö AB 

Förslag till beslut om temporär ändring av förbundsordning 
för kommunalförbundet VafabMiljö 
På ägannötet i samband med Vafab Miljö ABs bolagsstämma i Västerås den 25 april diskutera
des beslutssituationen får ombildningen av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö. Bakgrunden till mötet var att 11 av Vafab Miljös 12 ägarkommuner godkände om
bildningen under 2013. Den kommun som ännu inte tagit de beslut som behövs för att kom
munalfårbundet ska kuuna bildas är Enköping. 

I beslutsunderlagen framgick vikten av att alla kommuner tog beslut så att ombildningen kunde 
ske vid årsskiftet 2013/2014 och att Enköping har möjlighet att gå ur förbundet inom tre måna
der efter att alla konsekvensanalyser av ett eventuellt utträde tagits fram. Den möjligheten, som 
alla kommuner godkänt, tillkom för att Enköpings tveksamhet till ett fortsatt samarbete inom 
ramen för ett kommunalfårhund inte skulle fårsena ombildande! får övriga kommuner. 

Inget beslut under juni 

På ägannötet uppmanades Enköping att så snabbt som möjligt ta erforderliga beslut så att pro
cessen för att bilda ett kommunalförbund kan slutföras. Beskedet från Enköping var att de lo
vade beslut under juni. 

Bland de 11 kommuner som tagit beslut om ombildningen finns det flera som har akuta problem 
på grund av den försenade tidplanen. På ägannötet bestämdes att gå vidare och bilda kom
munalförbundet om Enköping inte tog beslut senast juni månad och uppdra åt verkställande 
direktören för Vafab Miljö AB att förbereda en sådan åtgärd. 

Något beslut under juni har inte tagits av Enköpings kommun. För att inte ytterligare försena 
tidplanen för de kommuner som har starkt behov av att ombildningen genomförs, fullf<iljs här
med beslutet på ägannötet att gå vidare med att bilda kommunalförbundet i avvaktan på Enkö
pings ställningstagande. 

Temporär ändring av förbundsordningen 
För att formellt kuuna bilda kommunalförbundet innan Enköping tagit ställning måste för
bundsordningen ändras. Ändringar i konsortialavtal och aktieöverlåtelseavtal kan avvakta tills 
Enköping tagit beslut om sitt medlemskap. 

Förslaget innebär att göra temporära ändringar i förbundsordningen för att inte alla kommuner 
ska behöva ta nya beslut om Enköping välj er att gå med i kommunalförbundet. Med en tempo
rär ändring av förbundsordningen kvarstår Enköpings möjligheter att gå med i kommunalför
bundet enligt de beslut och handlingar som övriga kommuner redan antagit. Det innebär att 
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aktiebolaget, Vafab Miljö AB, fortsätter att ägas och drivas på samrna sätt som tidigare i avvak
tan på Enköpings ställningstagande. 

Syftet med denna temporära åtgärd är att snabbt kunna gå vidare i arbetet med att bilda kom
munalförbundet i avvaktan på att Enköping bestämmer sig och samtidigt undvika alltfor många 
beslutsomgångar och justeringar i beslutsdokumenten i framtiden. 

Som situationen är just nu kommer de kommuner som valt att lägga över mer verksamhet i det 
regionala samarbetet att få stora problem med framforallt sina insamlingsentreprenader som går 
ut i februari/mars 2015 om inte kommunalförbundet bildas senast oktober månad 2014. 

Förslag till beslut 

l. Godkänna den temporära ändringen av förbundsordningen for kommunalförbundet 
VafabMiljö enligt bifogat fOrslag i avvaktan på Enköpings ställningstagande. 

2. Godkärrna att den temporära förbundsordningen upphör att gälla omEnköpings kom
mun godkänner ombildande! av Vafab Miljö AB till kommunalförbund enligt det kon
sortialavtal, den förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits av 
kommunfullmäktige. 
Det innebär att när Enköpings kommuns beslut vinner laga kraft gäller den tidigare an
tagna forhundsordningen med tillhörande avtal för kommunalforbundet VafabMiljö för 
alla kommuner. 
Om Enköping däremot välj er att inte bli medlem i kommunalforbundet permanentas den 
temporära förbundsordningen. 

Mer information 
Kommuner som önskar mer information om beslutsunderlageu som bifogats kan kontakta Gene 
Liljegren på VafabMiljö, tfu 021-393511 eller via e-post gene.liljegren@vafabmiljo.se så hjäl
per hon till att forsöka lösa de önskemål som finns. 

Västerås den 20 augusti 2014 
Vafab Miljö AB 

~ 
Carina Färm 
Verkställande direktör 

Bilaga l. Den tidigare beslutade förbundsordningen med ändringsmarkeringar. 
Bilaga 2. Den temporära forbundsordningen. 
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Förslag till 

Förbundsordning för 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

§ l Namn och säte 

Ink. 2014 -08- 2 l 

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet VafabMiljö ( vardagligen benämnt 

VafabMiljö). 

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Arboga, Eakiipiag, Fagersta, Hallstaharnrnar, Heby, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner. 

§ 3 Ändamål m.m. 

Förbundets ändamål 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 tillhö

rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas 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

princip. 

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 verksamhetsområdet till andra än 

medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara för

enlig med den kommunala kompetensen. 

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets 

verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerande! är förenligt med 

den kommunala kompetensen. 

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 

upphandling, av andra utförare. 

2014-08-14Gii47 



2(7) 

§ 4 Organisation 

Förbundet är ett forhund med direktion. 

§ 5 Direktionen 

Direktionen ska bestå av telv-elva ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersät

tare från varje medlem. 

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs fOr 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 forrättande till och med den 31 decem
ber 2014. 

Direktionen väljer fOr varje mandatperiod bland sina ledamöter ordforande och två vice ordfO

rande. Ordforandeposten 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 Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs av Bnkiipings eeh Heby kommuner ämsem ror en mamlalfleried. När val 

av revisorer sker forsta gången ska valet ske av YKL samt av Heby kemmua eeh valet ska 

avse tiden från valets forrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd fOr 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 förbundsdirektör som verkställande tjänsteman. 

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen, 

• medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

§ 9 Närvarorätt m.m. 

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därut

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

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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§ 10 Insyn och informationsskyldighet 

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

tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form fOr och omfatt

ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemrnarna i samråd med direkt

ionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på förbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på fOrbundets anslags

tavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna fOr förbundets verksamhet ska i fOrsta hand täckas av de taxor och avgifter för 

insamling och behandlingav avfall som respektive medlems kornmunfullmäktige fastställer 

(renhållningstaxor) samt förbundet fastställer ( mottagningstaxor och andra avgifter för tjäns

ter). 

Medlemrnarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets förbindelser. Förbundet ska 

dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 

medlemmarna. 

Medlemrnamas verksamhet inom förbundet 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 för respektive medlemskornmun ska hos 

Förbundet föras med i ny räkning i form av resultatutjämningsfond ochfeller investeringsfond 

för respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 

Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu

ella kundförluster som uppkornmit på fordringar utställda före verksamhetsövergången ska 

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

Det åligger förbundet att fördela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 

enskild medlem ska, om inte förbuadet finner annan mer rättvisande fördelningsgrund, förde

las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den l november 

året före verksamhetsåret. 
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Förbundet ska, om forhundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom
muns koncernkonto samt i övrigt folja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 
for Västerås kommun. 

§ 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 forhål
lande till sin aktuella andel i forbundet 

För det fall direktionen bedömer att det är fordelaktigt f<ir verksamheten att kommunal borgen 
tecknas for en upplåning eller på grund av andra forpliktelser t ex som en f<iljd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fordelas i forhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
forbundet Förbundet ska i vruje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo
visa motiv och forutsättningar for investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Beslut om sådan borgen får ske endast om f<iljande två villkor är uppfyllda: 

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelama i 
fOrbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i forbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 
V afabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003, ealigt silaga 2 (motsvamade fördelaiagsgrund som för respek 

tive kommoos aktiekilfli!al i Vafae Milj ä AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska 
fOrdelningen ealigt silaga 2 forändras till aktuellt befolkningstal forsta 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 fore maj månads utgång upprätta forslag till budget med in
vesterings- och finansieringsplan for den egna verksamheten for den kommande treårspe
lioden samt tillse att motsvarande fOrslag upprättas i hel- eller majoritetsägda foretag. 

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



Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa fOrbundets budget för 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor. 
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Innan förbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 
ske med medlemmarna. 

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 för förbundet. 

§ 17 Ersättningar 

Ordförande samt förste och andre vice ordförande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet för 
ordföranden ska uppgå till l O % av basarvodet till Västerås kommuns förtroendevalda samt 
till förste och andra vice ordförande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns förtroen
devalda. 

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till l% av bas
arvodet för Västerås kommuns förtroendevalda. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska utgå enligt de reg
ler som tillämpas för förtroendevalda i Västerås kommun. 

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till företroendevalda i Västerås 
kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat fOr obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör med
lemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur förbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet 
och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av förbun
dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträ
dande medlem till förbundet 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 miljöskuld. 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 förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder. 
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De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i forhundsordningen som behövs med an

ledning av utträdet. 

§ 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 medlemmarnas 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. Fortgår 

likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning får sin 

forvaltning. Denna slutredovisning sker genom en f<irvaltningsberättelse 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 likvidationstillfållet, 
som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i§ 14 an

givna fOrdelnings grunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är fårbundet 

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. 
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§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge

nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfa

rande administrerat av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC), varvid reg

lerna om förenklat förfarande ska tillämpas. skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås. 

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmamas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 

ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen när konstituerande direktionsmöte hål

litsfråH Eleal jaffilari 2014. 

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 

medlemmamas fullmäktige. 
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Bilaga l till fårhundsordning får kommunalfårbundet VafabMiljö 

REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

l§ Bakgrund 

Kommunalfårbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Bnkiijling, Fagersta, 
Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surabarnmar 
och Västerås som medlemmar. Syfte, ändamål m. m. framgår av förbundets 
fårbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalfårhund med direktion. För förbundsdirektionen gäller utöver 
förbundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som förbundsdirektionen 
bestämmer. 

4§ Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad 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 annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare har trätt in. 

5§ Anmälan av fOrhinder 

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

6§ Kallelse 

Ordföranden svarar för att kallelse utfardas till sammanträdena. 

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

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas vmje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före samman
trädesdagen. 
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Bilaga l till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordfåranden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall far kallelse ske på annat sätt. 

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

7§ Ersättare fOr ordfliranden 

Om varken ordfårande eller vice ordfårande 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 får en längre tid, får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordfårandens samtliga uppgifter. 

8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordfåranden och en ledamot och skall anslås på förbundets 
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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Förslag till 

Förbundsordning för 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

§ l Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet VafabMiljö ( vardagligen benämnt 
VafabMiljö). 

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. 

§ 2 Medlemmar 

i"' l{<{ (j<{ 'V 
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Medlemmar i kommunalförbundet är Arboga, Fagersta, Hallstaharnmar, Heby, Kungsör, Kö
ping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner. 

§ 3 Ändamål m.m. 

Förbundets ändamål 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 tillhö
rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall och av
loppsreningsslarn, 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
princip. 

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 verksamhetsområdet till andra än 
medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affarsmässig grund. Verksamheten ska vara för
enlig med den kommunala kompetensen. 

Förbundet får verka utanför medlemmamas geografiska områden om det gagnar förbundets 
verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerande! är förenligt med 
den kommunala kompetensen. 

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av fårbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 
upphandling, av andra utförare. 
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§ 4 Organisation 

Förbundet är ett forhund med direktion. 

§ 5 Direktionen 

Direktionen ska bestå av elva ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersättare 

från varje medlem. 

2{7) 

Ledarnöter och ersättare i direktionen väljs fOr 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 forrättande till och med den 31 decem

ber 2014. 

Direktionen väljer for varje mandatperiod bland sina ledarnöter ordfOrande och två vice ordfo

rande. Ordforandeposten 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 ledarnöter och 

ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs av Heby kommun. När val av revisorer sker fOrsta gången ska valet avse 

tiden från valets forrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd fOr 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 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får 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. Därut

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

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
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§ 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 för och omfatt

ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direkt

ionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på förbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sarrunanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets anslags

tavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i första hand täckas av de taxor och avgifter för 

insamling och behandling av avfall som respektive medlems kommunfullmäktige fastställer 

(renhållningstaxor) samt förbundet fastställer ( mottagningstaxor och andra avgifter för tjäns

ter). 

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar för förbundets förbindelser. Förbundet ska 

dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 
medlemmarna. 

Medlemmamas verksamhet inom förbundet 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 för respektive medlemskommun ska hos 

Förbundet föras med i ny räkning i fonn av resultatutjämningsfond och/eller investeringsfond 

för respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 

Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu

ella kundförluster som uppkommit på fordringar utställda före verksamhetsövergången ska 

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

Det åligger förbundet att fördela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 
enskild medlem ska, om inte förbundet finner annan mer räiivisande fcirdelningsgrnnd, forde

las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den l november 

året fcire verksamhetsåret. 
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Förbundet ska, om forhundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom
muns koncernkonto samt i övrigt folja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 
fOr Västerås kommun. 

§ 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 fOrhål
lande till sin aktuella andel i forbundet 

För det fall direktionen bedömer att det är fordelaktigt fOr verksamheten att kommunal borgen 
tecknas fOr en upplåning eller på grund av andra fOrpliktelser t ex som en foljd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fördelas i fOrhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
fOrbundet Förbundet ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo
visa motiv och fOrutsättningar for investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

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

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelama i 
forbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i forbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 
VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003. Om någon av medlemmarna påkallar det ska fordelningen for
ändras till aktuellt befolkningstal fOrsta gången 2022 och därefter 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 fore maj månads utgång upprätta forslag till budget med in
vesterings- och finansieringsplan fOr den egna verksamheten får den kommande treårspe
rioden samt tillse att motsvarande fOrslag upprättas i hel- eller majoritetsägda foretag. 

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

Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa forbundets budget for 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter fOr tillhandahållna tjänster och varor. 
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Innan forbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 

ske med medlemmarna. 

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 for forbundet 

§ 17 Ersättningar 

Ordforande samt forste och andre vice ordforande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet fcir 

ordforanden ska uppgå till l O % av basarvodet till Västerås kommuns fOrtroendevalda samt 

till forste och andra vice ordforande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns fortroen

devalda. 

De fortroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till l% av bas

arvodet for Västerås kommuns fortroendevalda. 

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

ler som tillämpas for fortroendevalda i Västerås kommun. 

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

kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat for obestämd tid. 

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

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

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

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

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

dande medlem till forbundet 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 miljöskuld. 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 fOrbundet upphör medlemmens ansvar for forbundets skulder. 

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

ledning av utträdet. 
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§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 

är till ända, ska förbundet 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 genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 

uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas. 

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen för

vandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt 

sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår 

likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidation

en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättel

sen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid 

varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas 

av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över 

slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

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

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

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

skulder fördelas utifrån medlemmamas andel av det egna kapitalet vid likvidationsti!lfållet, 

som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i§ 14 an

givna fördelningsgrunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet 

upplöst. 

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvi

dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 

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

2014-08-14 



7(7) 

§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge
nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfa
rande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), varvid reg
lerna om förenklat förfarande ska tillämpas. skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås. 

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen när konstituerande direktionsmöte hål
lits. 

Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmamas fullmäktige. 
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Bilaga l till fårhundsordning får kommunalfårbundet VafabMiljö 

REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

l§ Bakgrund 

Kommunalförbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås 
som medlemmar. Syfte, ändarnål m. m. framgår av forbundets forbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller utöver 
förbundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som förbundsdirektionen 
bestämmer. 

4§ Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad 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 annat 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 förbundsdirektionens sekretariat. 

6§ Kallelse 

Ordföranden svarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. 

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

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas vmje ledamot och ersättare samt armarr 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före samman
trädesdagen. 
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Bilaga l till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall fär 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 ledarnot och skall anslås på förbundets 
anslagstavla. 

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragrafi protokollet skalljusteras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan förbundsdirektionenjusterar den. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledarnoten 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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