
   

Samarbetsavtal för 

Sydnärkes avfallsförbund 

1. Bakgrund 

 

Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner har tillsammans utrett frågan om 

ett samarbete om avfallsfrågor. 

I en skriftlig rapport av den 16 december 2013 klargörs, på uppdrag av Sydnärkegruppen, 

förutsättningarna för och konsekvenserna av att bilda ett kommunalförbund med ansvar 

för avfallshanteringen i kommunerna. Med rapporten som grund har ett fortsatt utred-

ningsarbete genomförts, vilket lett fram till flera rapporter, förbundsordning och detta 

samarbetsavtal. 

Förbundsordningen reglerar formerna för samverkan samtidigt som den säkerställer att 

det finns en möjlighet för medlemskommunerna att överföra hela eller delar av nuvarande 

verksamhet till kommunalförbundet.  

Mot bakgrund av ovanstående har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommuner-

na, enats om följande. 

 

2. Utveckling av verksamheten 

 

Kraven på ett resurseffektivare samhälle gör att behovet av helhetssyn och samverkan 

mellan kommuner ökar för att kunna fortsätta utveckla en miljömässigt och kostnadsef-

fektiv avfallshantering som är långsiktigt hållbar.  

Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är målsättningen med Kommunernas sam-

verkan inom avfallsområdet att möjliggöra att Kommunerna på sikt ska ha en gemensam 

renhållningsordning och avfallstaxa och en effektiv samordning av hela avfallsverksam-

heten i regionen. Därför kommer Kommunerna att vara beredda att vid behov besluta om 

justering av förbundsordningen. 

 

3. Bildande av kommunalförbund 

 

Kommunerna förbinder sig att samverka inom avfallsområdet genom att för ändamålet 

bilda ett kommunalförbund, Sydnärkes avfallsförbund, nedan kallat Förbundet. 

Förbundet ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2015. För Förbundet ska inledningsvis 

gälla bifogad förbundsordning (bilaga 1). 

 

4. Förbundets ändamål  m m 

 

Förbundets ändamål framgår av förbundsordningens § 3. 



   

Kommunerna är överens om att ytterligare ansvarsområden kan komma att överlämnas 

till Förbundet. 

 

5. Finansiering och taxor 

 

Hur förbundets verksamhet ska finansieras framgår av förbundsordningen. 

 

6. Upptagande av lån och ingående av borgensförbindelser 

 

Frågorna regleras i förbundsordningen. 

 

7. Förbindelse att lämna avfall till Förbundet 

 

Kommunerna förbinder sig att lämna allt avfall som omfattas av det kommunala renhåll-

ningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken till Förbundet. 

 

8. Kommunal avfallsplanering 

 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal avfallspla-

nering enligt 15 kap 11 § Miljöbalken. Kommunerna och Förbundet ska verka för att 

samordna denna planering, så att förutsättningar skapas för en långsiktigt hållbar avfalls-

hantering i Kommunerna. Målet är att Kommunerna ska ha en gemensam renhållnings-

ordning och gemensam avfallstaxa. 

 

9. Överföring av tillgångar från Kommunerna till Förbundet 

 

Samtliga tillgångar enligt bilaga, ska vid bildandet av Förbundet övergå från Kommuner-

na till Förbundet. Förbundet ska köpa tillgångarna till ett pris som motsvarar bokfört 

värde den 1 januari 2015. 

 

10. Hyra av lokaler och anläggningar 

 

Förbundet ska av Kommunerna ha möjlighet att hyra de anläggningar och lokaler som 

idag används i renhållningsverksamheten, och som kommer att behövas i Förbundets 

verksamhet. 

 

11. Övertagande av avtal och andra förbindelser 

 

Förbundet ska från Kommunerna överta de avtal och överenskommelser som rör den 

verksamhet som Förbundet övertar från Kommunerna. 

 

12. Övertagande av personal 

 

Bildandet av Förbundet innebär en verksamhetsövergång för den verksamhet som anges i 

förbundsordningen. 



   

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. Skulder och fordringar med anledning av övertagande av verksamhet 

 

Kommun som till Förbundet överlåter hela avfallsverksamheten inom det kommunala 

renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken ska senast en månad efter att årsredovis-

ningen för överlåtelseåret fastställts av kommunfullmäktige i berörd kommun reglera 

eventuella skulder och fordringar inom den kommunala renhållningsverksamheten. Mot-

svarande gäller i förekommande fall mellan annan kommunal samarbetsorganisation och 

Förbundet. 

 

Resultatutjämningsfonder (värde per den 31 december 2014) avseende den verksamhet 

som övergår till Förbundet från respektive avfallskollektiv, ska övergå till Förbundet. 

 

Förbundet övertar varken ekonomiskt ansvar eller verksamhetsansvar för de nedlagda 

deponier som finns i Kommunerna. 

 

16. Avtalets giltighet 

 

Detta avtal gäller så snart det godkänts av respektive Kommuns kommunfullmäktige och 

gäller tillsvidare. 

 

17. Tvist 

 

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

genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skilje-

domsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 

(SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas. 

 


