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Inför ombildande av VafabMiljö AB till ett komunalförbund VafabMiljö arbetas förslag till 
förbundsordning och konsortialavtal fram. En utgåva i form av arbetsmaterial delades ut 
på VKL:s senast styrelsemöte samt till Heby och Enköpings ombud. En kallelse till en 
extra bolagsstämma i VafabMiljö AB är på väg att sändas ut. 

VafabMiljö 

VKL:s styrelse beslutade den 13 februari 2013 att föreslå ägarmötet i Vafab Miljö AB att 
överföra verksamheten i Vafab Miljö AB till ett kommunalförbund, samt former för hur 
detta arbete skulle slutföras. Med beslutet läggs utvärderingen av Vafab efter tio år till 
handlingarna. 

En reservation mot beslutet har lämnats av moderaterna. 

Förslag till beslutsprocess, samt förslag till förbundsordning och konsortialavtal för 
kommunalförbundet, har därefter arbetets fram av en tjänstemannagrupp 
sammankallad av VKL. 

Förslag till tidplan för den fortsatta processen inför bildandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö under 2013: 

10 april: 
Möte med VKL: s presidium- information om den fortsatta processen avseende 
bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö 

23 april: 
l. Årsstämma VafabMiljö AB- information om läget i samverkansfrågan 
2. Seminarium om regional samverkan- inbjudan har gått ut tillsammans med inbjudan 
till bolagsstämman, samt till KSO och kommunchefer i ägarkommunerna 
3. Konstituerande styrelsemöte i VafabMiljö AB- beslut fattas om att kalla till en extra 
bolagsstämma m a a ombildningen 

26 april: 
Förbundsstämma i VKL samt styrelsemöte- information om hur processen avseende 
bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö fortskrider. 
Skrivelse från VKL till ägarkommunerna om rekommendation att följa tidsplan och 
beslutsordning (se bilaga). 

V18: 
Vafab Miljö AB kallar till extra bolagsstämma i V 24 för beslut om att ansvaret för 
samverkan avseende den verksamhet som VafabMiljö AB bedriver, förs över till ett 
kommunalförbund. Under denna vecka måste Förbundsordning, Konsortialavtal, 
Aktieöverlåtelseavtal samt förslag till beslut i kommunfullmäktige vara klart. 



V19-23: 
Första beslutet i ägar-/medlemskommunerna 
Respektive ägarkornrnuns kornmunstyrelse måsta fatta beslut om att utse 
stämrnaombud till extra bolagsstämrna och instruera röstornbudet att rösta för 

att ombilda VafabMiljö AB till ett kommunalförbund, samt 
att ge VD:n i Vafab Miljö AB uppdrag att skicka ut nödvändiga handlingar till 
ägarkornrnunerna för bildandet av Kommunalförbundet VafabMiljö. 

V24: 
Extra bolagsstämrna hålls. Här ges den slutliga informationen om hur bildandet av 
kommunalförbundet och därmed sammanhängande frågor ska lösas. 

Bolagsstämman beslutar att ombilda bolaget till ett kommunalförbund, samt ger VD i 
uppdrag att skicka ut nödvändiga handlingar till ägarkornrnunerna för bildandet av 
Kommunalförbundet VafabMiljö. 

Efter bolagsstämman ansvarar VafabMiljö AB för att handlingar för bildandet av 
kommunalförbundet skickas till ägarkornrnunerna för beslut på höstens första 
kommunfullmäktigesamman träde. 

De handlingar som ska skickas är: 
l. Konsortialavtal 
2. Förbundsordning 
3. Aktieöverlåtelseavtal 
4. Förslag till beslutsformuleringar 

Aug- sept: 
Andra beslutet i ägar-jmedlemskommunerna 
Beredning i KS med förslag till följande preliminära beslut i kornmunfullmäktige (Exakt 
vilka beslutspunkter som ska vara med kornmer med förslaget från den extra 
bolagsstämman): 

Beslut i KFM hos samtliga ägar-frnedlernskornrnuner om att bilda kommunalförbundet 
VafabMiljö rn.rn, genom att besluta att 
1. Godkänna Konsortialavtalet mellan medlemrnarna i kommunalförbundet 
VafabMiljö. 
2. Godkänna Förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö. 
3. Godkänna AktieöverlåtelseavtaL 
4. Utse ledarnotj-möter till direktionen 
5. Ev. fatta beslut om ny styrelseledarnot i Vafab Miljö AB. (Lämpligen bör det vara 
personunion mellan direktionen och styrelsen i Vafab Miljö AB.) 

När beslut om att bilda kommunalförbundet fattats av samtliga 
medlemskommuner: 

Direktionen ska "konstituera sig" och utse förbundsdirektör och därefter verkställa 
överföringen av hela eller delar av verksamheten från bolaget till kommunalförbundet 
under hösten 2013. 

Text från handlingar till VKL, styrelse den 26 april 2013 


