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Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Förbundsordning 

§ 1 Medlemmar 

Bilaga 56 KF § 103 2013-09-25 

Medlemmar i kommunalfOrbundet är kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, 
Tibro och Töreboda. 

§2 Ändamål 

Kommunalforbundets ändamål är att skapa en långsiktigt hållbar organisation for insamling 
och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämforligt avfall. 

Kommunalforbundet skall for medlemskommunema fastställa och arbeta enligt en gemensam 
avfallsplan och renhållningsordning. 

§ 3 Namn och säte 

Kommunalforbundets namn är Avfallshantering Östra Skaraborg och skall ha sitt säte i 
Skövde. 

§ 4 Varaktighet 

Kommunalforbundet är bildat for obestämd tid. 

§ 5 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalfOrbund med fOrbundsdirektion. Direktionen utser 
en forbundschef som verkställande tjänsteman. 



§6 Direktion 

Direktionen skall bestå av fjorton ledamöter och fjorton ersättare. Medlemskommunerna utser 
vardera två ledamöter och två ersättare. Ordforandeposten innehas av Skövde kommun. Pos
ten som vice ordfcirande alterneras mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga forslag eller 
delta i beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid, skall 
bestämmelserna i 3 kap § 23-25 och 4 kap § 23a kommunallagen (SFS 1991 :900 och SFS 
1997:550) tillämpas. 

§ 7 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de be
stämmelser som tillämpas fdr Skövde kommun. 

Fast arvode for ordföranden fastställs av direktionen. 

§ 8 Kungörelser och tillkännagivanden 

Kungörelser och tillkännagivande om justering av protokollm.m. skall ske på Skövde kom
muns anslagstavla och for kännedom på övriga medlemskommuners anslagstavlor. 

§ 9 Lån, borgen m.m. 

Förbundet får får sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfål
le överstiga 20 miljoner kr utan godkännande av kommunful!mäktige i varje medlemskom
mun. 

§ 10 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i fcirbundets tillgångar och skulder i fdrhållande 
till invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan, Framräknad andel skall 
även utgöra anslutningsavgift vid nyanslutning. 

Antalet invånare skall även utgöra glUnden vid skifte av fdrbundct vid en ev, upplösning. 
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§11 Budget 

Budgeten skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är of
fentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske genom annons samt genom anslag 
på medlemskommunernas anslagstavlor. Vid direktionens budgetsammanträde har ledamot i 
respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig. 

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 12 Revisorer 

För kommunalfdrbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. 
Revisorer väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommu
nerna i bokstavsordning (Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda) 
väljer en vardera. 

§ 13 Kostnadsfordelning 

Kostnaderna fdr fdrbundets verksamhet skall vara helt avgiftsfinansierade. 

Kommunerna har det ekonomiska ansvaret fOr verksamheten i fdrbundet. Ansvaret är delat 
och fdrdelas mellan medlemmarna med antalet invånare, den 31 dec. året innan, som grund. 

Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av fdrbundets tillgångar och skulder vid 
upplösning. 

§ 14 Utträde 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur fOrbundet enligt 3 kap § 26 i kommunallagen. Upp
sägningen är tre verksamhetsår. Förbundet upplöses den dag någon av medlemmarna utträder 
ur fdrbundet. 

§ 15 Ändring av forbundsordning 

Ändring och tillägg till fdrbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av fdr
bundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

{) 



§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem rar 
ingå i forbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmar
na. Ny medlem har antagits när samliga fullmäktigebeslut fattats sam en ny forbundsordning 
undertecknats av medlemmarna. 

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan fOrbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol. 
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Medlemskommunemas godkännande och undertecknande. 

F alköpin~g:-:-:=-:=-::-::-::-:::-:-_ 
FALKÖPINGS KOMMUN 

Ks-ordf6rande 

Kommunchef eller motsvarande 

Karlsborg 
KARLSB'O=-R=-G=-S:-K::-O::"cM;-;-;:-CM=-UN;:-;--

Ks-ordf6rande 

Kommunchef eller motsvarande 

Hjo 
HJO,..,K""O"'M:-:':"'M=-U=-N:-----

Ks-ord förande 

Kommunchef eller motsvarande 

Skara 
SKARA~::-K~O:-M=-M~UN~----

Ks-ordf6rande 

Kommunchef eller motsvarande 
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Skövde 
SKÖVDE KOMMUN 

Ks-ordfårande 

Kommunchef eller motsvarande 

Töreboda 
TÖREBO~D-A~K~O~M~M~U~N~--

Ks-ordfårande 

Kommunchef eller motsvarande 

Tibro 
TIBRO KOMMUN 

Ks-ordfårande 

Kommunchef eller motsvarande 
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Kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Förbundsordning 

§ 1 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro 
och Töreboda. 

§ 2 Ändamål 

Kommunalförbundets ändamål är att skapa en långsiktig hållbar organisation för insamling 
och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Kommunalförbundet skall för medlemskommunerna fastställa och arbeta enligt en gemensam 
avfallsplan och renhållningsordning. 

§ 3 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Avfallshantering Östra Skaraborg, och skall ha sitt säte i 
Skövde. 

§ 4 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

§ 5 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. 
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§ 6 Direktion 
Direktionen skall bestå av tolv ledamöter och tolv ersättare. Medlemskommunerna utser 
vardera två ledamöter och två ersättare. OrdfOrandeposten innehas av Skövde kommun. 
Posten som vice ordfOrande alterneras mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga forslag eller 
delta i beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid, skall 
bestämmelserna i 3 kap § 23-25 och 4 kap § 23a kommunallagen (SFS 1991 :900 och SFS 
1997:550) tillämpas. 

§ 7 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de 
bestämmelser som tillämpas for Skövde kommun. 

Fast arvode for ordforanden fastställs av direktionen. 

§ 8 Kungörelser och tillkännagivanden 

Kungörelser och tillkännagivande om justering av protokoll m.m. skall ske på Skövde 
kommuns anslagstavla och for kännedom på övriga medlemskommnners anslagstavlor. 

§ 9 Lån, borgen m.m. 

Förbundet får for sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något 
tillfålle överstiga 20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje 
medlemskommun. 

§ 10 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i forbundets tillgångar och skulder i torhållande 
till invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall 
även utgöra anslutningsavgift vid nyanslutning. 

Antalet invånare skall även utgöra glUnden vid skifte av fcirbundet vid en ev. upplösning. 
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§11 Budget 

Budgeten skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 
offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske genom annons samt genom anslag 
på medlemskommunernas anslagstavlor. Vid direktionens budgetsammanträde har ledamot i 
respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig. 

Förbundets räkenskapsår skall vara l januari till 31 december. 

§ 12 Revisorer 

För kommunalrorbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. 
Revisorer väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan 
kommunerna i bokstavsordning (Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda) väljer 
en vardera. 

§ 13 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall vara helt avgiftsfinansierade. 

Kommunerna har det ekonomiska ansvaret för verksamheten i förbundet. Ansvaret är delat 
och fördelas mellan medlemmarna med antalet invånare, den 31 dec. året innan, som grund. 

Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar och skulder vid 
upplösning. 

§ 14 Utträde 

Förbundsmedlem har rätt at! utträda ur fcirbundet enligt 3 kap § 26 kommunallagen. 
Uppsägningstiden är tre verksamhetsår. Förbundet upplöses den dag någon av medlemmarna 
utträder ur förbundet. 

§ 15 Ändring av förbundsordning 

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
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§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar f<irslag på att ny medlem får 
ingå i f<irbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos 
medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny 
f<irbundsordning undertecknats av medlemmarna. 

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol. 
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Medlemskommunemas godkännande och undertecknande. 

Falköpin!YfPa" 03-1 J 
FALKÖPINGS MMUN 
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KARLSBORGS KOMMUN 

Tibro ..2. Vj 2 -o;, --2 ').. 
TlBRO KOMMU / 

~c·D}l------4 
~Kommunchef eller motsvarande 
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Skövde ;C 1;(. U 3';: O 

:t:E~UN 
Ks-ordf6rande 
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TÖREBODA KOMMUN 

, ,6/ kv/t> /~ 
Kommunchef eller motsvarande ' 


