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Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kalmarsundsregionens Renhållare – KSRR
§ 1 Medlemmar
Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen
(1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga,
Nybro, Oskarshamn och Torsås.
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.
Förbundsordningen träder i kraft 2015-01-01.

§ 2 Organisation
Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

§ 3 Förbundets säte
Kommunalförbundet har sitt säte i Kalmar.

§ 4 Förbundets ändamål och uppgifter
Kommunalförbundets ändamål är att genom samverkan mellan förbundets
medlemskommuner skapa en plattform för att på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt
bedriva renhållningsverksamhet i medlemskommunerna till gagn för kommunmedlemmarna.
Kommunalförbundets uppgift är att ansvara för medlemskommunernas hantering av avfall
och strategiska planering av frågor som rör avfallshantering, uppgifter om insamling och
behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara
för enligt 15 kap. miljöbalken med tillhörande lagstiftning.
Inom ramen för förbundets myndighetsutövande uppgifter ingår bl a tillsyn som följer av
förbundets uppdrag enligt 15 kap. miljöbalken och därtill kopplade föreskrifter som
meddelats med stöd av balken.
Annan tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken än sådan tillsyn som specificerats ovan, överförs inte till kommunalförbundet.
När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en
särskild författning, skall den författningens bestämmelser om kommuner gälla för
kommunalförbundet.

§ 5 Yttranden, medgivanden från medlemskommunerna m.m.
Kommunalförbundet ska se till att medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan
kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av
större vikt.
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Kommunalförbundet får inte bilda bolag, köpa eller sälja fastigheter för mer än 100 gånger
prisbasbeloppet, köpa aktier eller andelar i företag eller teckna borgen utan medgivande av
medlemskommunerna.
Varje investeringsobjekt som överstiger 20 miljoner kronor ska godkännas av
medlemskommunerna.

§ 6 Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets beslutande församling.
Förbundsdirektionen har 13 ledamöter och lika många ersättare.
Förbundsdirektionen väljs för fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Kalmar kommun utser fem ledamöter och lika många ersättare. Övriga medlemskommuner
utser vardera två ledamöter och lika många ersättare.
Förbundsdirektionen har en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice
ordförande. Dessa bildar ett arbetsutskott för att bereda ärenden till direktionens
sammanträden. I arbetsutskottet ingår också en ledamot från varje medlemskommun som
inte har en ordförandepost.

§ 7 Förbundsdirektionens sammanträden
Arbetsordning
Förbundsdirektionen skall i en arbetsordning meddela de föreskrifter som behövs för
förbundsdirektionens sammanträden och handläggningen av ärenden.
Yttranderätt och närvarorätt
Förbundsdirektionen beslutar huruvida andra än ledamöterna skall ha sådan yttranderätt
som anges i kommunallagen.
Förbundsdirektionens sammanträden är offentliga. När förbundsdirektionen fastställer
kommande års budget får ledamot i kommunfullmäktige hos medlemskommun och
allmänheten ställa frågor om kommunalförbundets ekonomiska planering och verksamhet i
övrigt. Förbundsdirektionen skall i arbetsordningen meddela föreskrifter om hur ställande
och besvarande av frågor enligt detta stycke skall hanteras.
När förbundsdirektionen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild
person eller enskilt företag eller om det förekommer uppgifter som hos förbundsdirektionen
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska dock detta
alltid ske bakom stängda dörrar.

§ 8 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden
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Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden ska ske på
kommunalförbundets officiella anslagstavla.
För information ska dessutom motsvarande anslag ske på medlemskommunernas
anslagstavlor.

§ 9 Förbundschef
Förbundsdirektionen får utse en förbundschef som verkställande tjänsteman.
Förbundschefens uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion.

§ 10 Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer. De väljs för granskning av den verksamhet som
bedrivs av förbundet under den mandatperiod på fyra år som gäller för förbundsdirektionen.
Revisorerna utses av två av medlemskommunerna, en från varje.

§ 11 Medlemskommunernas initiativrätt samt medborgarförslag
Kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i medlemskommunerna får väcka ärenden i
förbundsdirektionen.
Medborgarförslag beslutas av förbundsdirektionen. Föreskrifter om hanterandet regleras i
arbetsordningen.

§ 12 Insyn och informationsskyldighet
Kommunalförbundet ska hålla medlemskommunerna väl informerade om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten omfattar dock inte sekretessbelagda handlingar.
Medlemskommunernas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över kommunalförbundet enligt
kommunallagen och kan begära in de yttranden och upplysningar från kommunalförbundet
som krävs för att fullfölja denna plikt.
Kommunalförbundet ska fortlöpande översända dagordningar och protokoll från
förbundsdirektionens sammanträden till medlemskommunerna.

§ 13 Ersättningar till förtroendevalda
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda utbetalas enligt de regler som gäller för
Kalmar kommuns förtroendevalda.
Årsarvode för ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en sysselsättningsgrad på
50 %.
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Årsarvode för förste vice ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en
sysselsättningsgrad på 30 %.
Årsarvode för andre vice ordförande i förbundsdirektionen ska beräknas efter en
sysselsättningsgrad på 20 %.
Årsarvode för revisorerna ska beräknas med samma belopp som gäller för
lekmannarevisorerna i Kalmar kommuns bolag.

§ 14 Täckning av kommunalförbundets kostnader
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska - till den del de inte täcks genom
andra intäkter - finansieras genom de taxor och avgifter som åvilar abonnenter och
verksamheter. Inga övriga medlemsbidrag utgår.

§ 15 Ekonomisk planering och uppföljning av ekonomi och
verksamhet
Förbundsdirektionens arbetsordning fastställer den löpande rapportering och uppföljning av
verksamheten som ska ske.
Förbundsdirektionen fastställer innan november månads utgång varje år budget och plan för
kommande års verksamhet och ekonomi. Kommunalförbundet ska vidare lämna övriga
uppgifter och rapporter som de olika medlemskommunerna begär.
Medlemskommunerna fastställer förbundets taxor och föreskrifter för kommande år.

§ 16 Andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av det
närmast föregående kalenderåret.
Om medlemskommunerna tecknar borgen eller lämnar annan säkerhet för
kommunalförbundet ska motsvarande proportionalitet gälla.

§ 17 Nya medlemmar
Kommunalförbundet ska aktivt verka för att kommunalförbundet tillförs nya medlemmar.

§ 18 Utträde
Vid medlems utträde ur kommunalförbundet gäller en uppsägningstid om tre år.
Vid utträde ur kommunalförbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan
kommunalförbundet och den utträdande medlemmen ske på så sätt att medlemmen erhåller
sin andel av kommunalförbundets redovisade egna kapital om det är positivt. Är det negativt
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ska utträdande medlem till kommunalförbundet betala in ett belopp motsvarande
medlemmens andel av bristen.
Det egna kapitalet ska bestämmas enligt årsbokslut efter det tredje året efter uppsägningen.
Medlemmens andel vid denna reglering är den som gällt under det tredje året efter
uppsägningen.
När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för
kommunalförbundets skulder.

§ 19 Likvidation av kommunalförbundet
Kommunalförbundet träder i likvidation om kommunfullmäktige i en majoritet av
medlemskommunerna beslutar att kommunalförbundet ska avvecklas.
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. När
kommunalförbundet trätt i likvidation får kallelse till kommunalförbundets okända
borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av likvidatorn.
När kommunalförbundet har trätt i likvidation, skall kommunalförbundets egendom, i den
mån den inte skall fördelas på förbundsmedlemmarna eller behövs för likvidationen,
förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. I
första hand skall emellertid kommunalförbundets tillgångar fördelas ut på
förbundsmedlemmarna i enlighet med § 17.
Kommunalförbundets verksamhet får fortsätta om det föreligger särskilda skäl för
genomförande av en ändamålsenlig avveckling. Likvidationen ska genomföras på ett sådant
sätt att förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till
kommunalförbundet underlättas.
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall förbundsdirektionen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av
behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall förbundsdirektionen besluta om vilken eller vilka
av kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till
kommunalförbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
förbundsdirektionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna
inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av
ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta.
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§ 20 Tvister
Tvister mellan kommunalförbundet och en medlem/flera medlemmar ska i första hand lösas
genom en frivillig uppgörelse. Om överenskommelse ej kan nås skall tvisten slutligt avgöras
genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för
Förenklat Skiljeförfarande varvid Skiljedomsinstitutet skall utse skiljeman.

§ 21 Ändring i förbundsordningen
Denna förbundsordning får ändras endast efter godkännande av kommunfullmäktige i
samtliga medlemskommuner.
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