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SKRIVELSE 

Överenskommelse fördelning av uppgifter inom Vafab Miljö 
kommunalförbunds verksamhetsområde. 

Tekniska kontoret föreslår till kommunstyrelsen att vi inleder förhandlingar 
om att lämna över följande uppgifter till Kommunalförbundet. 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

• Kundservice, fakturering, information samt administration av 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning samt avfallsplan 
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• Övertagande av Tekniska kontorets uppdrag inom förpackningsinsamling på 
uppdrag FTl AB 

• Övertagande av Tekniska kontorets insamling av förpackningsmaterial från 
de kommunala verksamheterna. 

Tekniska kontoret behåller omhändertagandet av. 

• Kommunens verksamhetsavfall 

• Avloppsslam från enskilda slambrunnar 

• Taxa och frågor som berör slamhanteringen i renhållningsordningen 

Verksamhetsövergången kommer att påverka ca: 8 personer som är anställda av 
Tekniska kontoret inom de verksamheter som berörda av övertagandet. 

Tekniska kontoret förutsätter att samtlig personal som berörs erbjuds att följa i 
verksamhetsövergången till Kommunalförbundet. 

Förhandlingarna med Kommunalförbundet bör inledas under tidig höst 2015 för 
hinna klart med dessa innan kontraktet med nuvarande entreprenörer inom 
renhållningen går 2016-12-31 

Bilaga: (Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2013-09-30) 
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Dnr 2013.197 KH nr 82 

§ 133 Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljÖi 
fOrbundsordning och konsortialavtal 

Justerandes Sign 

INLEDNING 

Ägarna tU! Vafab Miljö AB hal' 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 filrslag till aktieöverlåtelse
avtal. Villkoren för överföring av verksamheten framgår av förslag till konsortialav
tal. En förbundsordning för kommunalförbundet mäste även antas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/141/3, skrivelse frlln kommunstyrelsens Illrvaltnlng, 
kommunchefen. 
Bilaga KS 2013/141/4, skrivelse från Vafab Mlijö AB. 
Bilaga KS 2013/141/5, korsortlalavtal. 
Bilaga KS 2013/141/6, förbundsordning, 
Bilaga KS 2013/141/1, avtal om överlåtelse av aktier. 
Ledningsutskottets beslut 2013-09·03, § 211. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10, § 211, 

Yrkande 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag, dock att femte att-satsen får följande lydelse: 
l!l:t utse Peter Kraft (M P) till ordinarie ledamot I direktionen för kommunal
förbundet VafabMiljö och Bengt juthberg (S) till ersättare i direktionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Per-Olov Rapps 
(S) yrkande och flnner Per-Olov Rapps (S) yrkande bifallet 

BliSLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

l!l:t godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMlljö, 

l!l:t godkänna förslag till Konsortialavtal avseende bilclandet av kommunalförbundet 
VafabMiljö, Bilaga KS 2013/141/5, 

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

Jill överlåta Sala kommuns aktier i VafabMillö AB till kommunalförbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren I förslag till Avtal om övel'!åtelse av aktier, 
Bilaga KS 2013/141/7. 

Jill utse Peter Kraft CM?) till (ordinarie ledamot i direktionen för 
kommunalförbundet VafabMlIjö och Bengt luthberg (S) till ersättare i direktionen, 
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forts KF § 133 

att godta, oaktat regleringen I § 5 och § 18 i förbundsordningen, att BnköpJng och 
Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMlljö senasttre mänader 
efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överens
kommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna, 

iItt teckna ett avtal som innebär att Sala kommun behåller följande verksamheter 
inom det kommunala renhAllnlngsansvaret I egen regi: 

samt 

• Insamling och borttransport av hushäJlsavfall och därmed jämfdrligt 
avfall 

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

• upprättande av renhållningstaxa, renhåHnlngsordnlng och avfalls
plan 

• omhändertagande av kommunens verksamhetsavlall och avlopps
reningssiam, 

iItt ny prövning avansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
2016-12-31, då nuvarande.elltreprenadatrta! för hushållsavfall löper ut. 

Utdrag 
tekniska kontoret 
kommunchefen 
Vafab Miljö AB 


