
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund 

 

§ 1  Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Sydnärkes kommunalförbund (Förbundet). 

Förbundet har sitt säte i Hallsbergs kommun, Örebro län.  

§ 2  Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Askersunds, Laxå, Lekebergs och Hallsbergs kommu-

ner. 

§ 3  Ändamål mm 

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska plane-

ringen 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, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskom-

melse om detta träffas med Förbundet. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska be-

sluta om renhållningstaxa och renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem 

på förslag från Förbundet. 

Förbundet får också efter att medlem har beslutat det, sköta debitering, administration och 

kundtjänst avseende vatten och avloppsverksamheten. 

Verksamheten ska utföras med iakttagande av de kommunala likställighets- och självkost-

nadsprinciperna. 

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med utgångs-

punkt 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 

förenlig med den kommunala kompetensen. 

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets 

verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt 

med den kommunala kompetensen. 

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

ter upphandling, av andra utförare. 

Förbundet kan, efter beslut i medlemskommunerna, komma att omfatta även annan verk-

samhet. 



§ 4  Organisation 

Förbundet är ett förbund med direktion.  

§ 5  Direktionen 

Direktionen ska bestå av fyra ledamöter med var sin ersättare. Varje medlem utser en leda-

mot och en ersättare. 

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året 

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

sättare sker första gången ska valet avse tiden från och med den 1 januari 2015. 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice ord-
förande. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma 
sätt ska vice ordförandeposten rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund. 
 
För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

§ 6 Revisorer 

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter 

och ersättare i direktionen. 

Varje medlem ska utse en revisor. 

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. 

§ 7 Förbundschef 

Direktionen får utse en förbundschef 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. Där-

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

har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 



§ 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. 

Allmänheten ska beredas möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett samman-

träde när denna behandlas. Information om när sådant sammanträde hålls återfinns på för-

bundets anslagstavla. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade protokoll 

samt övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan på förbundets webbplats, 

www.kf.sydnarke.se. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form.  

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs är offentligt och ska anslås på för-

bundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.  

§ 12  Finansiering och andel i Förbundets samlade förmögenhet 

Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för insamling och 

behandling av avfall som Kommunerna fastställer och Förbundet uppbär. 

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder utgörs dels av saldot i 

resp. medlemskommuns abonnentkollektivs resultatutjämningsfond, dels de materiella an-

läggningstillgångar, som tillhör resp. medlemskommuns abonnentkollektiv. Därutöver, i den 

händelse att tillgången finansierats med främmande medel, dvs. med lån, så tillhör aktuell 

låneskuld den medlemskommuns abonnentkollektiv vars tillgång har finansierats med det 

därför specifika lånet. 

Kommunalförbundet upprättar en aktuell förteckning över resp. medlemskommuns abon-

nentkollektivs materiella tillgångar och ev. tillhörande skulder vid varje bokslutstillfälle, dvs. 

per den 31 december varje år. 

Därutöver ska, i den händelse, att §§ 17 och 18 ska tillämpas, övriga tillgångar (t.ex. ford-

ringar, likvida medel etc.) och skulder (t.ex. personalskulder) fördelas till den medlemskom-

muns abonnentkollektiv, som dessa direkt går att hänföra till. Övriga ska fördelas enligt den 

fastlagda fördelningsgrund som tillämpas för fördelning av gemensamma OH-kostnader och 

intäkter. 

 



§ 13 Lån och borgen 

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna gemensamt har god-

känt det. Respektive medlemskommun beslutar om borgen för lån som upptas för anskaff-

ning och/eller investering som kommer resp. medlemskommuns abonnentkollektiv till del.  

§ 14 Budget och ekonomisk styrning 

Förbundet ska upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för den 

egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 

upprättas i hel- och majoritetsägda företag.  

Överläggningar ska ske mellan förbundet och företrädare för medlemskommunernas kom-

munstyrelser inför respektive medlemskommuns budgetprocess i vilken frågan om taxor och 

avgifter för kommunförbundets tillhandahållande av tjänster och varor, till abonnentkollekti-

ven, hanteras. 

Senast vid utgången av november månad skall Förbundet fastställa kommunalförbundets 
budget för nästa verksamhetsår. Taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor 
fastställs av respektive kommunfullmäktige senast i november månad. 
Förbundet skall upprätta delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år. 

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast 31 januari. En preliminär 
årsredovisning ska lämnas till medlemskommunernas senast 20 februari. Kommunalförbun-
dets fastställda årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna senast 15 mars. 

§ 15 Arkivvård 
Det gemensamma arkivreglementet för sydnärkekommunerna ska gälla för förbundet. 

§ 16 Ersättningar 

Ordförande samt vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode. Månadsarvodet för ordfö-

randen ska uppgå till 10 % av månadsarvodet för riksdagsledamot och till vice ordföranden 

ska månadsarvodet uppgå till 5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta 

arvodet har ordföranden och vice ordföranden även rätt till de andra ersättningar som följer 

av stycke tre i denna paragraf. 

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 5 % av 

månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har de förtroendevalda reviso-

rerna även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska betalas enligt de 

regler som tillämpas för förtroendevalda i Hallsberg kommun med tillägget att icke tjänstgö-

rande ersättare ska erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie tjänstgörande har. 

Arvodena ska justeras med samma procentsats som arvodet för riksdagsledamot justeras. 



§ 17 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör 

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

Vid utträde ur förbundet ska ekonomisk reglering, mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen, bestämmas utifrån de tillgångar och skulder (§12) som gäller vid utgången av 

det år som medlemmen utträder ur förbundet. 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med an-

ledning av utträdet. 

§ 18 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 om det. 

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 har trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidat-

ionen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på an-

nat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig av-

veckling. 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 likvidat-

ionen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar.  Till förvaltningsberät-

telsen 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 revisionsbe-

rättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

Vid skifte, i anledning av likvidation, ska tillgångar och skulder, fördelas på det sätt som fram-

kommer av § 12. Ev. miljöskuld tillhör den medlemskommun där anläggningen (återvinnings-

centralen) är belägen. 

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 medlem-

marna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 

§ 19 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. 

§ 20 Ändringar i förbundsordningen 

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

medlemmarnas fullmäktige. 

 


