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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundschef och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst 

två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 
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- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundschef som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som vice ordförande alterneras 

årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 

som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 

kommunfullmäktige. 
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§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.  

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  

§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 
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Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 

kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning 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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Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 
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__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 


