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Kim Tatti, markavdelningen
070-7571468
kim.tatti@koping.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Servitutsavtal avseende Malmön 1=1 och l:82

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Malmön l:82 har ftir avsikt att bebygga sin fastighet med
ett bostadshus fnir permanentboende, men saknar idag rätt till körväg fram till
tomten. I samband med avstyckningen bildades endast ett servitut ftr gangväg
eftersom området vid den tidpunkten baravar ämnat fttr fritidsboende. Dåirefter
har byggrätten utökats genom en ny detaljplan ftir att möjliggöra
permanentboende.

Servitutsavtalet

För att den planenliga byggrätten ska kunna utnyttjas behöver rätten till tillfart
ordnas. Det sker lämpligen genom servitutsupplåtelse genom lantmäteriftirrättning
eller avtal som sedan frr inskrivas i fastighetsregistret. Stadsarkitektkontoret har
upprättat ett ftirslag till servitutsavtal som innebär att âgare till Malmön 1:82 far
räft att ta väg över Malmön 1:l ftir att nå den egna fastigheten. Det innebåir också
att fastighetsägaren övertar drift- och underhållsansvaret ftir körytan, som också
fortsättningsvis ska hållas öppen och ej får stängslas in eller liknande.

Fastighetsägaren betalar en engångsersättning på 5 000 kr ftir upplåtelsen.
Ersättningen ska vara betald innan kommunen undertecknar avtalet.

Stadsarkitektkontoret ftjreslår kommunstyrelsens arbetskutskott besluta

att godkänna servitutsavtal avseende Malmön 1:1 och 1 :82.

Gun Törnblad

Stadsarkitekt

+
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Postadress
Köpings kommun
73'l 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e-post Bankgiro
www.kop¡ng.se 991-1215
stadsarkitektkontoret@koping.se

Org. nr
212000-2114
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SERVITUTSAVTAL

avseende Malmön 1:1 och Malmön l:82 i Köpings kommun

Mellan Köpings kommun (212000-2114), såsom ägare av Malmön l:1, nedan kal-
lad kommunen och M E Carlsson I ? såsom ägare av Mal-
mön l:82, nedan kallad fastighetsägaren, har ftiljande servitutsavtal träffats.

1. Bakgrund och syfte
Fastighetsägaren har ftir avsikt att bebygga sin fastighet Malmön l:82 med ett bo-
stadshus fÌir permanentboende, men saknar idag rätt till körväg fram till tomten. I
samband med avstyckningen bildades endast ett servitut for gångväg eftersom
området vid den tidpunkten bara var ämnat for fritidsboende. Därefter har bygg-
rätten utökats genom en ny detaljplan.

2. Servitutsupplåtelse
Till formån ftir: Malmön l:82
Belastas: Malmön l:l
Ändamål: Tillfartsväg,4 m bredd

Kommunen ger fastighetsägaren rättighet att fi)r all framtid, inom den del av fas-
tigheten Malmön l:1 som markerats på bifogade karta, använda området ftir till-
fart till den egna fastigheten Malmön 1:82. Fastighetsägaren svarar ftir drift- och
underhåll av tillfartsvägen och har rätt att vid behov utfora ftirstärkningsåtgärder
och/eller uppgrusning av vägen. Området ñr dock inte hårdgöras, inhägnas eller
på annat sätt göras otillgängligt lor allmänheten. Parkering eller upplag är inte till-
låtet.

Inom servitutsområdet mot tomtgränserna i väster finns vatten- och avloppsled-
ningar som ligger relativt grunt. Fastighetsägaren har attiaktta lorsiktighet vid
eventuella arbeten eller tyngre transporter på vägen så aff inte ledningar eller
brunnslock skadas.

3. Ersättning
Fastighetsägaren ska for upplåtelsen betala en engångsersättning om 5 000 krtill
kommunen. Ersättningen är betald.

4. Tillträde
Servitutsupplåtelsen ager giltighet direkt efter parternas undertecknande.

5. Inskrivning av servitutsavtal
Fastighetsägaren äger rätt att utan kommunens vidare godkännande ansöka om in-
skrivning av rätten enligt detta avtal till Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

6. Områdets skick
Kommunen lämnar inga garantier avseende områdets bärighet och parterna är
överens om att området även i övrigt upplåts i befintligt skick. Det är fastighetsä-
garens ansvar att utfora de geotekniska undersökningar etc. som kan behövas ftir
att säkerställa att området tål den ökade belastning som biltrafik medftir.
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Detta avtal har upprfittats i två likalydande exemplar varav parternatar var sitt.

Köping den

KÖPINGS KOMMUN
(Malmön 1:l)

Gun Törnblad
Stadsarkitekt

Mikael Norman
Mark- och exploateringschef

FASTIGI{ETSÄGARE
(Malmön 1:82)



Kartbilaga till servitutsavtal ftir
Malmön l:l ochMalmön l:82
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Stadskansliet
Kajsa Landström, O221-253 50
kajsa. landstrom@koping.se

3 30L
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2016-tt-07

Kommunstyrelsen

Renhållning - återtagande av ansvar från Västra Mälar-
dalens Kommunalförbund samt överföring av ansvar t¡ll
VafabMi ljö Kom m unalförbund

Bakgrund
Västra Mälardalens Kommunalfürbund, VMKF, fick 2016-02-24 i uppdrag av
direktionen ftir ftirbundet att anlita en oberoende konsult für att utreda om det
kvarvarande ansvaret ftir renhållningen ska vara kvar i VMKF eller om medlems-
kommunerna, Kungsör, Arboga och Köping, bör återta ansvaret och överföra
uppdraget till VafabMiljö Kommunalfürbund. Under utredningsprocessen framkom
ytterligare ett perspektiv; medlemskommunerna gâr ur VafabMiljö Kommunalftir-
bund och samlar renhållningsansvaret, inklusive utftirande, i sin helhet i VMKF
(utträde ur VafabMiljö). Rapporten (bilaga 1) överlåimnades till direktionen i
oktober 2016 für fortsatt hantering och beslut i respektive kommun.

Konsulten füreslår i rapporten att Kungsör, Arboga och Köping ätertar och överfor
renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö Kommunalft)rbund. Rekommen-
dationen bygger på de risker konsulten ser kring ett utträde ur VafabMiljö Kom-
munalftirbund, exempelvis ökade kostnader vid ett utträde, kostnader ñr uppbyg-
gnad av ny organisation, svårigheter med framtida kompetensftirsörjning. Bety-
dande fordelar med att överftira hela renhållningsansvaret är VafabMiljös stordrifts-
fürdelar. Hela organisationen har en hög redundans och kan klara olika framtida
utmaningar bättre än en liten organisation.

Konsekvenser für VMKF och dess medlemskommuner vid ett utträde bör förslags-
vis hanteras under en övergångsperiod av max 2 år. Exempel på konsekvenser åir ett
bortfall på 1,1 Mkr ftir del av lokaler, arbetsledning etc., så kallade OH-kostnader
ftir VMKF. Förlorad intäkt av slambehandling ftir kommunerna och kostnader ftir
verksamhetssystem som delvis finns kvar i kommunerna.

Nuläget
Köpings kommun är medlem i VafabMiljö Kommunalftirbund. Till grund för
VafabMiljös verksamhet ligger en ftirbundsordning (bilaga 2) där ändamålet med
Kommunalft)rbundets verksamhet finns beskriven och ett konsortialavtal (bilaga 3)
som reglerar medlemskommunernas gemensamma åtaganden.

Senast ändrat: 201 6-1 1 -07
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Datum

')
2016-1t-07

Enligt ftirbundsordningen $ 3 framgår att ändamålet med ftirbundet är att för med-
lemmarnas räkning ansvara ftir den strategiska planeringen av frågor kring avfalls-
hanteringen och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den
myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken om inte
kommunen beslutat om annat och träffat överenskommelse med fürbundet. Förbun-
det ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsordning. Sådana beslut
tas av respektive medlem.

Köpings kommun har tidigare beslutat och kommit överens med VafabMiljö Kom-
munalftirbund om att behålla ftiljande verksamheter inom det kommunala renhåll-
ningsansvaret i egen regi:

o kundservice, fakturering, information och administration av kommunens
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa.

o upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan

De ovan angivna verksamhetema har kommunen överlåtit till VMKF

Mot bakgrund av de ftirändringar som sker inom avfallsområdet och den utredning
om det framtida renhållningsansvaret som VMKF låtit genomfüra ftireslås att
överenskommelsen med VafabMiljö upphör att gâlla. Föråindringen har kom-
municerats med VMKF och VafabMiljö. En plan für överlämningen av de ovan
angivna verksamheten tas fram av VafabMiljö tillsammans med VMKF.

Enligt konsortialavtalet kap 6 ftirbinder sig medlemskommunernaatt samråda i
frågor som rör deras relation till ftjrbundet och dem emellan samt samverka ftir att
medverka till att effektiviteten i ftirbundets verksamhet optimeras.

Medlemskommunema ska samråda inom ramen ftir ett medlemsråd. Där ska sam-
råd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan
respektive kommunfullmåiktige tar ställning i frågan. Varje medlemskommun ska
utse en person från kommunstyrelsen som representerar respektive kommun i med-
lemsrådet. I Konsortialavtalet finns en mer detaljerad beskrivning av medlems-
rådets roll.

Utöver medlemsrådet ska ett s¿irskilt samrådsorgan som sammanträder minst två
gånger per år inrättas. Samrådsorganet sammanträder med Kommunalftirbundets
ledning efter kallelse av förbundet och diskuterar tekniska, ekonomiska och miljö-
mässiga frågor rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. Kommunerna
ska utse en representant till samrådsorganet. Kommunernas representant bör vara
den tjåinsteman inom respektive kommun som ansvarar für kontaktema med ftjr-
bundet.

Stadskansliet Senast ändrat: 201 6-1 1 -07
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Datum

.1

2016-t1-07

Förslag till beslut

Köpings kommun ätertar det kommunala renhållningsansvaret enligt l5 kap
Miljöbalken och de ovan angivna verksamheterna från Västra Mälardalens
Kommunalftirbund från och med 2017 -01 -01.

o Köpings kommun överlämnar renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken
och ansvaret ftjr de ovan angivna verksamhetema till VafabMiljö Kommunal-
fi)rbund från och med20l7-01-01.

o VafabMiljö kommunalftirbund får i uppdrag att tillsammans med Västra
Mälardalens Kommunalftirbund ta fram en tidplan och genomftira
överlämningen av ovan angivna verksamhet senast 2017-12-31.

o Kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i medlemsrådet ftir
VafabMilj ö Kommunalftirbund.

o Kommunstyrelsen får i uppgift att utse en representant i samrådsorganet och
som ansvarar für kontaktema med VafabMiljö Kommunal ftirbundet.

o Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med VMKF ta fram en om-
ställningsplan ftir hanteringen av de ekonomiska konsekvenserna.

Bilaga 1 : Rapport "Utredning renhållningsansvar"
Bilaga 2 : VafabMilj ö Kommunalftirbund Förbundsordning
Bilaga 3 : VafabMilj ö Kommunalftirbund Konsortieavtal

Schanzer-Larsen
tf kommunchef

(J

Stadskansliet Senast ändrat: 201 6-1'l -07
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Västra Mälardalens kommunalförbund

27 september 2016

Miljö- och avfallsbyrån ¡ fulälardalen AB . Kopparbergsvägen B . 722 13 Västerås
Telefon:076-767 16 04 . E-posf: info@milav.se
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Utred n i ng Ren h å ll n in gsansyar 27 september 2016

Förord

Denna utredning har genomförts av Henrik Säfuestad med stöd av Jörgen
Leander och Eva Svensson Myrin.

Projektets politiska styrgrupp har bestått av direktionens beredande utskott
vid Västra Mälardalens kommunalförbund, Elizabeth Salomonsson, Anders
Röhfors, Tobias Nordlander och Pelle Strengbom.

Henrik Säfuestad
Projektledare

z (zq) Qvruo anvrnLlsevRÅN



Utred n i ng Re n h å ll n i ngsansyar 27 september 2016

Sammanfattning

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har fått i uppdrag att utreda
var ansvaret för renhållning fortsättningsvis ska ligga. Utredningen omfattar
följande alternativ:

. ansvaret för renhållning ligger fortsättningsvis hos VMKF (delat
renhållningsansvar med VafabMiljö)

. medlemskommunerna återtar renhållningsansvaret från VMKF och
överför uppdraget till VafabMiljö Kommunalförbund (överföra hela
renhållningsansvaret till VafabMiljö).

. medlemskommunerna går ur VafabMiljö Kommunalförbund och
samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande, i sin helhet i VMKF
(utträde ur VafabMiljö).

Syftet med den här utredningen är att skapa ett brett underlag för beslut om
fortsatt organisation av renhållningsansvaret.

Alternativet med fortsatt delat renhällningsansvar utgör inte någon
framgångsrik väg. Den strategiska styrningen av verksamheten är svår då
hela avfallsfrågan inte ägs avVMKF, vilket kan innebära att det är svårt att få
ett helhetsperspektiv och en effektiv styrning.

Osäkerheten är stor kring ett utträde frän VafabMiljö. VMKF ska då bygga
upp en egen organisation för att klara sitt åtagande. Den översiktliga
budgeten indikerar en tydlig kostnadsökning, främst beroende på arvet från
utträdet från VafabMiljö men också på en kostnadsökning för
administration. Rekrytering av personal med rätt kompetens till
verksamheten kommer att bli en utmaning.

Det finns betydande fördelar med att överföra hela renhållningsansvaret till
VafabMiljö vad gäller kompetensförsörjning, helhetsperspektiv och
stordriftsfördelar. Hela organisationen har en hög redundans och kan klara
utmaningar bättre än en liten organisation med ett fåtal medarbetare.

Slutsatsen blir att Köping, Arboga och Kungsörs kommuner rekommenderas
att överföra renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö
Kommunalförbund.

Att överföra renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö medför:

. Möjlighet att klara framtida utmaningar

. Braförutsättningarförkompetensförsörjning

. Stordriftsfördelar

s@+) Qvruo anvr¡LrsevRÂN
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Utre d n ing Re n h å Il n i ngsansyar 27 september 2016

I lnledning

1.1 Bakgrund och syfte
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har fått i uppdrag att utreda
var ansvaret för renhållning fortsättningsvis ska ligga. De alternativ som
belyses är:

. ansvaret för renhållning ska fortsättningsvis ligga hos VMKF (delat
renhållningsansvar).

. medlemskommunerna återtar renhållningsansvaret från VMKF och
överför uppdraget till VafabMiljö Kommunalförbund (överföra hela
renhållningsansvaret till VafabMiljö).

. medlemskommunerna gårurVafabMiljö Kommunalförbund och
samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande, i sin helhet i VMKF
(utträde ur VafabMiljö).

Syftet med utredningen är att skapa ett brett underlag för beslut om fortsatt
organisation av renhållningsansvaret.

1.2 Metod

Resultatet av utredningen bygger på underlagsmaterial från VMKF, såsom:

. Renhållningsordning med avfallsplan och f<ireskrifter

. Verksamhetsplan

. Budget och avfallstaxa

. Fattade beslut

. Allmänna uppgifter om organisation m.m.

Utredningen bygger även på uppgifter från intervjuer med personal inom
VMKF; Köping, Arboga och Kungsörs kommuner;VafabMiljö samt
erfarenheter från andra kommuner och organisationer.

se4) Q¡ruo a¡,vrnLLseyRÃN
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2 Nulägesbeskrivning

2.1 Nuvarande ansvarsfördelning inom renhållning
Renhållningsansvaret i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner är uppdelat
på wå kommunalförbund. Ansvarsfördelningen framgår av Figur r.

Figur 1 Organisation av renhållningsansvaret i Köping, Arboga och Kungsörs
kommulrer.

2.2 Västra Mälardalens kommunalförbund
Västra Mälardalens kommunalförbund omfattar räddningstjänst,
renhållning, upphandling och inköp, krisberedskap mm. Medlemskommuner
är Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar. Surahammars kommun
omfattas inte av renhållningens verksamhet.

Organisation

Den del av renhållningen som är organiserad inom VMKF omfattar
kundtjänst och avfallsstrategiska frågor. Dessutom har renhållningen tillgång
till vissa stödfunktioner inom förbundet såsom arbetsledning, ekonomi- och
upphandlingsfu nktioner.

Kundtjänst omfattar tre tjänster som uteslutande jobbar med
renhållningsfrågor. De avfallsstrategiska frågorna omfattar en tjänst. I
dagsläget har inte VMKF någon anställd avfallsstrateg. TJänsten är sedan
några månader vakant och tjänster köps istället in från VafabMiljö.
Lednings- och stödfunktioner såsom upphandling, ekonomi,IT mm omfattar
ca o,S-o,75 tjänster.

VMKF
Kundtjänst
Renhållningsstrateg

VafabMiljö
lnsamling/transport
Behandling
Aterbruk
Biogas
Anläggningar

Köping Arboga Kungsör

6 (zq) Q v r uo a ¡,vrn¡-Ls evnÀNl
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Tabell I Antal tjänster inom renhållning iVMKF

27 september 2016

jl

Funktion Antaltjänster

Kundtjänst

Avfallsstrateg

Ledning, ekonomi m.m.

3

1

0,5-0,75

SUMMA TJÄNSTER 4,5-4,75

Finansiering

Renhållningens verksamhet är taxefinansierad.

Aktuella frågor

I samband med denna utredning har ett flertal aktuella frågor inom VMKF
identifierats. Dessa omfattar både uppgifter som genomförs idag och som
borde genomföras eller utredas.

I huvudsak har avfallsstrategens arbete det senaste åren omfattat
driftrelaterade frågor. Uppgifter som skulle behöva prioriteras men som av

resursbrist inte hinns med i önskad omfattning utgörs av bland annat:

. Genomförande och uppföljning av avfallsplanen för Köping, Arboga
och Kungsör

. Utvecklingsfrågor

. Arbetsmiljörelateradefrågor

. Framtagande och genomgång av taxor och budget

. Sammanställning av statistik

. Utredning av fastighetsnära insamling

. Hantering av filtermaterial från fosforfällor

Kvalitet och effektivitet

Resurserna för att ta tag i de strategiska frågorna har varit begränsade inom
VMKF. De senaste åren har fokus legat på driftrelaterade frågor och
resursbristen har gjort att detta skett på bekostnad av det strategiska arbetet.

Kundtjänst upplevs dock fungera bra då de har en god lokalkännedom samt
god kontinuitet personalmässigt.

2.3 VafabMiljö Kommunalförbund
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanland
samt Heby och Enköpings kommun med syfte att skapa en långsiktigt hållbar
avfallshantering i regionen. Samtliga medlemskommuner, förutom Köping,

z @+) Q ¡¡ r LJ ö a nvrllLs svRÂN
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Arboga och Kungsör, har eller ska överföra hela renhållningsansvaret till
VafabMiljö. Kvarvarande kommuner är Sala kommun som lämnar över
renhållningsansvaret till VafabMiljö den r oktober zo16 samt Surahammars
kommun som lämnar över renhållningsansvaret r januarizotT.

Organisation

VafabMiljö har totalt ca 2oo anställda som i huvudsak arbetar med:

. Insamling och transport

. Ledning, utveckling, miljö och kommunikation

. Produktion, underhåll och avfallsbehandling inkl. förbränning

Finansiering

VafabMiljös verksamhet finansieras via avfallstaxan samt intäkter från
försäljning av material och biogas m.m.

Aktuella frågor

I och med bildandet avVafabMiljö Kommunalförbund och att samtliga
kommuner, förutom Köping, Arboga och Kungsör, har överfört hela
renhållningsansvaret till förbundet ges nya möjligheter.

VafabMiljö-regionen, förutom Köping, Arboga och Kungsör, ses nu som en
sammanhållen avfallskommun med möjlighet till ett nytt helhetsperspektiv:

. Det pågår en utveckling av en gemensam modell för rapportering och
redovisning till medlemskommunerna i syfte att säkerställa att
medlemskommunerna får de uppgifter och kännedom om
verksamheten som de behöver.

. En större utredning för att effektivisera insamling och transport har
genomförts på VafabMiljö och den nya insamlingsstrukturen byggs
nu upp.

. Ett gemensamt kundsystem, EDP Future, byggs upp.
Samordningsmöjligheterna minskar då Köping, Arboga och Kungsör
inte är med i detta utan har ett eget system.

. Arbete och planering sker för utveckling av kundtjänstfunktioner.
Utveckling av system för ökad självservice via t.ex. mina sidor,
kundtjänstfunktioner kopplade til Återbruken m.m. sker.

. På längre sikt finns även planer på framtagande av en gemensam taxa
inom VafabMiljö.

. Framtagande av en avfallsplan för hela VafabMiljö planeras.

Generellt ser VafabMiljö stora möjligheter att kunna effektivisera
avfallshanteringen utan att försämra servicen i och med de tekniska, drift-
och kompetensmässiga stordriftsfördelar som bildandet av VafabMiljö
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Kommunalfürbund och överföringen av hela renhållningsansvaret från
kommunerna till kommunalförbundet har inneburit.

Kvalitet och effektivitet

Det finns en uttalad målsättning inom VafabMiljö att ligga långt fram i
utvecHingen och vara ett föredöme för andra kommuner.

Effektivisering avverksamheten sker fullt ut då samtliga kommuner förutom
Köping, Arboga och Kungsör har överfört renhållningsansvaret i sin helhet
tillVafabMiljö.
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3 För- och nackdelar med olika placering av
renhållningsansvaret

Nedan beskrivs för- och nackdelar med olika placering av renhållnings-
ansvaret med avseende på bland annat ekonomi, politisk styrning,
kundtjänst samt planering och utveckling. Jämförelse görs mellan de olika
alternativen genom att väga för- och nackdelar.

3.1 Delatrenhållningsansvar
Renhållningsansvaret i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner är fortsatt
uppdelat i Wå kommunalförbund. Ansvarsfördelningen framgår av Figur z.

Figur 2 Fördelning av renhållningsansvaret vid delat ansvar.

Vid ett fortsatt delat renhållningsansvar har VMKF kostnadskontroll över det
strategiska arbetet och kundtjänst men är begränsade i sin handlingsfrihet.
VMKF:s medlemskommuner får driva frågor som medlem i VafabMiljö.
Dessutom råder VMKF över taxesättningen.

VMKF har dock en mindre möjlighet till kostnadskontroll beträffande de
frågor som ligger inom VafabMiljös ansvar. Gränsdragning mellan
VafabMiljö och VMKF är en nackdel och kan utgöra en svårighet. T.ex.
frågor rörande vilken organisation som ska belastas av kostnader.

För den politiska styrningen inomVMKF utgör varje kommun 1 av g.

InomVafabMiljö utgör varje kommun 1 av 12, men KAK som helhet utgör 3
av tz kommuner. Det delade renhållningsansvaret medför en
gränsdragningsproblematik för vilka frågor kommunerna ska driva mot
VafabMiljö respektive VMKF. Det kan också innebära en nackdel för den
politiska styrningen av de båda förbunden beroende på hur den politiska
representationen ser ut från respektive kommun.

VMKF
Kundtjänst
Strategiska frågor

VafabMiljö
lnsamling/transport
Behandling
Aterbruk
Biogas
Anläggningar

Köping Arboga Kungsör
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Kundtjänst är en liten och sårbar organisation med låg redundans.
Uppdelningen innebär också problem med gränsdragning i vilka frågor som
hör till VMKF och vilka som hör till VafabMiljö. En fördel med en liten lokal
organisation är närhet till abonnenterna och lokalkännedom.

Den strategiska funktionen inom VMKF är mycket sårbar. Problem med
gränsdragning avseende vilka frågor som hör till VMKF och vilka som hör till
VafabMiljö är en realitet. En fördel med att behålla denna funktion inom
VMKF är närhet och lokalkännedom.

I relationen till VafabMiljö får inte VMKF möjlighet att fullt ut dra nytta av
de stordriftsfördelar som övriga kommuner inom VafabMiljö får del av, så

som utveckling av kundtjänst och kundsystem, planering och utveckling
m.m.

Tabell 2 Sammanställning i korthet av för- och nackdelar för alternativet med
delat renhållningsansvar.

Aspekt Fördel Nackdel

Ekonomi Viss kostnadskontroll

Politisk
styrning

Närhetsperspektiv

Kundtjänst Närhetsperspektiv

God lokalkännedom

Begränsade stordriftsfördelar

G rä nsd ra gn in g sproblematik

Begränsad handlingsfrihet
inom VMKF

G ränsd ragn ingsproblematik

Styrning av två
kommunalförbund

Hög sårbarhet

G ränsd ra g n i n g sproblemati k

Låg redundans

I n ga stord riftsfördelar

Hög sårbarhet

G ränsd ragn ingsproblematik

Låg redundans

Kompetensförsörjning

Beg rànsade stord rift sfördelar

Planering
och
utveckling

Närhetsperspektiv

God lokalkännedom
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3.2 Överföra hela renhållningsanvaret till VafabMiljö
En överföring av renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö
kommunalförbund skulle innebära att även de uppgifter som idag sköts av
VMKF fl¡tas till VafabMiljö, se Figur 3.

Figur 3 Renhållningsansvaret vid överföring till VafabMiljö.

Vid överförande av renhållningsansvaret till VafabMiljö har
medlemskommunerna kostnadskontroll över förbundets verksamhet via den
politiska representationen i förbundets styrelse samt de rapporterings- och
redovisningsmodeller som nu tas fram.

Dock har medlemskommunerna en mindre möjlighet till kostnadskontroll
beträffande de frågor som ligger inom VafabMiljö.

InomVafabMiljö utgör varje kommun 1 av 12, men KAK som helhet atgör L/+

av kommunerna och därmed àvenr/+ av förbundets styrelse. Här är den
politiska representationen viktig för att lyfta Köpings, Arbogas och Kungsörs
perspektiv.

Kundtjänst sköts av en stor organisation med hög redundans. En nackdel
kan vara att det lokala perspektivet och närheten till abonnenterna kan
försämras.

Vad gäller strategiska frågor, utveckling och miljö är det en betydande fördel
med ett överförande till VafabMiljö vad gäller kompetensförsörjning,
helhetsperspektiv och stordriftsfördelar. Hela organisation har en hög
redundans och kan klara utmaningar bättre än en liten organisation med ett
fåtal medarbetare.

VafabMiljö
Kundtjänst
Strategiska frågor
lnsamling/transport
Behandling
Aterbruk
Biogas
Anläggningar

Köping Arboga Kungsör
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Tabell 3

27 september 2016

,1

Sammanställning i korthet av för- och nackdelar för alternativet att
överföra hela renhålln ingsansvaret till VafabM iljö.

Aspekt Fördel Nackdel

Ekonomi

Politisk styrn¡ng

Kundtjänst

Planering och
utveckling

Stordriftsfördelar

Gemensam rapporter¡ngs-
och redov¡sningsmodell

Aterkoppling via politisk
representation

KAK% av kommunerna i

VafabMiljö

Styrning och förankring via
politisk representation

Styrning av ett (1)
kommunalförbund

lngen gränsdragnings-
problematik

Hög redundans

Stordriftsfördelar

lngen gränsdragnings-
problematik

Hög redundans

Stordriftsfôrdelar

Helhetsperspektiv

Kompetensforsörjning

Försämrad
kostnadskontroll

M inskat närhetsperspektiv

Lägre påverkansmöjl ig het
(1 av 12 kommuner)

M inskat närhetsperspektiv

Försämrad lokalkännedom

Försämrat
närhetsperspektiv

Begränsad lokalkännedom
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3.3 Utträde ur VafabMiljö
Ett utträde ur VafabMiljö skulle innebära att renhållningsansvaret i sin
helhet fl¡tas till VMKF, se Figur 4.

Figur 4 Renhållningsansvaret vid ett utträde ur VafabMlljö.

Vid utträde ur VafabMiljö har medlemskommunerna full kostnadskontroll
över förbundets verksamhet. Dock är VMKF initialt beroende av
marknanden vad gäller insamling och behandling.

Inom VMKF utgör varje kommun 1 av 3 av samverkansorganisationen, vilket
kan påverka varje kommuns enskilda möjlighet att påverkan utvecklingen.

Kundtjänst kommer att vara en liten och sårbar organisation med låg
redundans. En fördel med den lilla organisationen är närhet till
abonnenterna och lokalkännedom. En nackdel är dock att det inte finns
någon organisation som kan backa upp vid behov. Alla frågor måste hanteras
internt inom VMKF.

Den strategiska funktionen inom VMKF är mycket sårbar. Organisationen
för dessa frågor består av ett fåtal personer och det finns ingen som kan
backa upp vid behov. Idag har den vakanta tjänsten kompletterats genom
köp av tjänster från VafabMiljö för strategiska frågor.

VMKF
Kundtjänst
Strategiska frågor
lnsamling/transport
Behandling
Aterbruk
Biogas
Anläggningar

Köping Arboga Kungsör
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Tabell 4

27 september 2016

.t

Sammanställning i korthet av för- och nackdelar för alternativet med
utträde ur VafabMiljö

Aspekt Fördel Nackdel

Ekonomi

Politisk styrning

Kundtjänst

Planering/utveckl
ing

Full kostnadskontroll

Större
påverkansmöjlighet (1 av
3 kommuner)

Styrning av ett (1)

kommunalförbund

Närhetsperspektiv

God lokalkännedom

lngen gränsdragnings-
problematik

Närhetsperspektiv

God lokalkännedom

lngen gränsdragnings-
problematik

lnga stordriftsfördelar

Högre kostnader

Hög sårbarhet

Låg redundans

lnga stordriftsfördelar

Hög sårbarhet

Låg redundans

Kompetensfórsörjning

I nga stordriftsfördelar

3.4 Sammanfattande bedömning
Alternativet med fortsatt delat renhållningsansvar utgör inte någon
framgångsrik väg då uppdelningen mellan en liten underbemannad
strategifunktion och en stor utförare riskerar att bakbinda
utvecHingssatsningar och begränsa infl¡ande och styrning. Det gör
strategisk styrning av verksamheten svår då hela frågan inte ägs av VMKF,
vilket kan innebär att det är svårt att få ett helhetsperspektiv och en effektiv
styrning. Det är dessutom svårare att rekrytera till en liten organisation och
ännu svårare blir det om organisationen har begränsat handlingsutrymme.

Mot denna bakgrund omfattar det fortsatta utredningsarbetet de två
ytterligheterna:

. Medlemskommunerna i VMKF återtar renhållningsansvaret från
VMKF och överför uppdraget i sin helhet tillVafabMiljö
Kommunalförbund.

Medlemskommunerna går ur VafabMiljö Kommunalförbund och
samlar renhållningsansvaret, inklusive utförande, i sin helhet i
VMKF.

a
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4 Konsekvenser av valda alternativ

4.1 Utträde ur kommunalförbundet VafabMiljö

Organisation och anläggningsstruktur

Ett utträde ur VafabMiljö innebär stora konsekvenser för VMKF beträffande
organisation och anläggningsstruktur.

VMKF har idag inga anläggningar utan enbart kontor och förrådsutrymmen
för kärl m.m. Ett utträde ur VafabMiljö skulle innebära att VMKF övertar de

anläggningar som VafabMiljö har i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner
eftersom lokaliseringsprincipen i kommunallagen gör attVafabMiljö inte kan
ha verksamhet utanför det egna geografiska området.

Anläggningar och utrustning att överta är:

. Norsa deponi

. Norsaavfallsförbränning

. Norsaomlastningsstation

. Återbruk i Köping, Arboga och Kungsör, totalt 3 st

. Tankstation för biogas i Köping

. Vissa inventarier och maskinervid anläggningarna

övertagande av anläggningar och utrustning medför behov av uppbyggnad
av en ny organisation för drift. Dessutom innebär utträdet ur VafabMiljö att
renhållningsansvaret i sin helhet samlas inom VMKF, vilket kräver en utökad
organisation för att klara de åtaganden det för med sig.

Förutom den personal som behövs för drift av de anläggningar som övertas
avVMKF behövs en utökning av antalet tjänster inom ledning och utveckling
samt ekonomi och personaladministration. Dessa funktioner bedöms
omfatta fem tjänster. Kundtjänsten utökas med att även omfatta
informations arbete. Kundtj änst och info rmation bedöms behöva omfatta

frra tjänster. I Tabell 5 redovisas antal behovet av tjänster för de
verksamheter och funktioner som omfattas av den nya organisationen.

t6 (z+) Qvruo anvrnlLseYRArl
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Tabell 5 Antal tjänster för renhållningen inom VMKF vid utträde ur VafabMiljö.

Funktion Antal tjänster vid etablerad
verksamhet (st)

Aterbruk

Förbränning

Omlastning

Ledni ng/utv/ekonomi/personaladm in.

KundtjänsUinformation

7

10-12

4-5

5

4

SUMMA 30-33

Kommentarer:

Uppgifter om antql tjänster uíd öuertagna anläggníngar baseras pã
V afab M ilj ö s nuu ar unde b em anning .

Ekonomiska aspekter vid utträde

Ett utträde ur VafabMiljö är förknippat med kostnader. Enligt
konsortialavtalet och förbundsordningen får Köping, Arboga och Kungsörs
kommun sin andel av VafabMiljös egna kapital samt betala motsvarande
andel av den återstående miljöskulden'vid ett utträde. Köping, Arboga och
Kungsörs kommuns sammanlagda andel i VafabMiljö uppgår till r5,5 %.

Dessutom tar kommunerna över de bokförda värdena för de investeringar i
anläggningar och utrustning som finns i kommunerna. Investeringarna
utgörs exempelvis av förbränningsanläggningen och omlastningsstationen på
Norsa, Återbruken, fordon, utrustning samt tankstation för biogas.

1 Miljöskuld enligt lagstiftning om deponering. Kostnader för bl.a. avslutning och

efterbehandling.
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Tabell 6 Kostnadsposter vid ett utträde ur VafabMiljö.

27 september 2016

Kostnadspost Kostnad (Mkr)

Andel {15,54/ol av bokfört värde i VafabMiljö

Andel (15,5%) i miljöskuld

Anläggningar och utrustning

-9,5

36,5

82,5

SUMMA 109,5

Kommentarer

Upp giften om mi$ ö skuld bøser as p â VafabMilj ö s milj ö skuldsber äkning

frän zot4.
Kostnøden fi)r anläg gning qr och utrustning omfattar bokfi)rda uärden,
pã.9 ã.ende och beslutade inuestering ar.

Ett utträde ur VafabMiljö innebär en betalning om 109,5 Mkr till öwiga
medlemskommuner och VafabMiljö.

Ekonomi för renhållningen inom VMKF

Insamling och behandling av hushållsavfall sker idag genom VafabMiljös
försorg. Behandling av restavfall skulle vid ett utträde ur VafabMiljö initialt
ske i egen regi. Övrig insamling och behandling genomförs av upphandlad
entreprenör. Drift av övertagna anläggningar sker i egen regi.

Insamling och behandling av slam utförs av en upphandlad extern
entreprenör på motsvarade sätt som idag.

I Tabell 7 redovisas en översiktlig budget för VMKF efter ett utträde ur
VafabMiljö.
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Tabell 7

27 september 2016

Översiktlig budget efter utträde ur VafabMiljö. lnom parentes anges total
budget för renhållningen i VMKF för 2016.

Budgetpost Kostnad (Mkr/år)

lnsamling, inkl kärloch påsar

Behandling inkl Aterbruk

Slam, insamling och behandling

Drift Återbruk, inkl personal

Administrationskostnad, inkl personal

Kap. kostnad uttråde

13

I
4

7

10

7

SUMMA 50 (42)

Kommentarer:

Kostnadenfor slo:m baseras pö. nuuarande kostnadsniuã.
Kostnadenfi)r insamling, inkl. kärl och pâsar, baseras pã nuuqrande
kostnadsniuå.
Kostnadenfi)r behandling baseras pã. behandlingsprßer þr bío- respektiue

restaufall, 8oo kr/ton respektíue 68o kr/ton. Kostnadenþr trønsport och

omhändertagande au møteriøI frãn .Ãterbruken baserøs pä underløg frãn
g enomftr da upphøndling ar i andr q kommuner.
Kostnadenfor drift auser persona.I,Iönekostnad 4So ooo kr/ansttilld och

ãr sqmt en driftkostnadþr Återbruken om ca 4 Mkr/är .

Administrationskostnaden au ser lönekostnad for ledníng / utueckling,
kundtj äns t, o u erhe s dko s tnød, lo ka.Ihy r e m. m,

Kapítalkostnadenfor utträde har beräknats med kalkylränta 2,4 % och

genomsnittlig auskriuningstíd pã. zo ãr.

Jämfört med nuvarande budgetnivå föTVMKF innebär ett utträde ur
VafabMiljö ett ökat taxeuttag på ca B Mkr/år. Detta motsvarar i
storleksordningen gSo kr/hushåll.

Servicenivå och framtida utveckling

I ett initialt skede antas att servicenivån ska motsvara dagens nivå. Det finns
en risk för att VMKF inte kommer att kunna upprätthålla den servicenivå
som hittills varit med de begränsade resurser ett utträde ur VafabMiljö skulle
innebära.
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Framtida servicenivå och utveckling beslutas helt inom VMKF. Framtida
frågor utgör av bland annat:

. Inriktning avseende servicenivå.

. Inriktning avseende Återbruk, insamling, transport, omlastning och
behandling.

. Utveckling av fastighetsnära insamling.

. Förebyggande av avfall.

Det finns en risk att organisationen inte Harar att utveckla verksamheten
med samma kraft som kommunerna inom VafabMiljö tillsammans kan göra
genom den samordning av kompetens, ledning och drift som samverkan
möjliggör.

4.2 Overföra hela renhållningsansvaret till VafabMiljo

Organisation och anläggningsstruktur

Om ansvaret överförs i sin helhet till VafabMiljö innebär det konsekvenser
för den kvarvarande organisationen inom VMKF.

Den personal som uteslutande arbetat inom renhållningen, d.v.s. kundtjänst
och avfallsstrategen, kommer att erbjudas verksamhetsövergång. I praktiken
kommer detta endast omfatta kundtjänst då avfallsstrategstjänsten idag köps
avVafabMiljö. Totalt rör det sig om verksamhetsövergång för tre
kundtjänstpersonal.

Efter verksamhetsövergångar uppgår kvarvarande tjänster inom VMKF till
ca o,S-o,75 tjänster fördelade över ett flertal anställda inom VMKF. Detta
medför en teoretisk övertalighet. I praktiken kommer det innebära att
personalen får en mer hållbar arbetssituation och egentligen inte någon
faktisk övertalighet för VMKF

Vad gäller anläggningar inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner
kommer ansvaret fortsatt att ligga på VafabMiljö. En överföring av
renhållningsansvaret i sin helhet kommer inte att innebära några
förändringar av anläggningsstrukturen i sig. Att kommunerna ingår i en
samverkansorganisation kan medföra en starkare utveckling av
anläggningarna och VafabMiljös anläggningsstruktur.

Ekonomi

Om ansvaret i sin helhet överförs till VafabMiljö får det ekonomiska
konsekvenser för VMKF och dess medlemskommuner.

överföring av renhållningsansvaret till VafabMiljö innebär en teoretisk
övertalighet om o,S-o,75 tjänster inom VMKF. Som nämnts ovan kommer
detta i praktiken inte innebära övertalighet men däremot ett bortfall på
t,t Mkr, d.v.s. den del av OH-kostnader som renhållningen bidragit med.
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Dessutom kommer VMKF ha en kvarstående hyreskostnad för outnyttjade
lokaler.

För Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer en överföring av
renhållningsansvaret till VafabMiljö innebära en eventuell förlorad intäkt för
slambehandling. Slam från enskilda avlopp, som ligger inom det kommunala
renhållningsansvaret, behandlas idag på respektive kommuns reningsverk.
Vad som kommer att hända med denna behandling på sikt efter överföring
av renhållningsansvaret till VafabMiljö är osäkert. Idag omfattar
slambehandlingen ca r Mkr/år.

För Köpings kommuns del innebär en överföring dessutom att kommunen
belastas med ca o,5 Mkr för verksamhetssystemet EDP Future. Systemet
delas idag med VMKF men om överföring av renhållningsansvaret till
VafabMiljö sker får Köpings kommun bära hela kostnaden för sitt system.

Taxenivå

Taxeuttaget inom VMKF ligger idag i samma nivå som det genomsnittliga
taxeuttaget inom öwiga kommuner inom VafabMiljö. Inom VMKF är
taxeuttaget 88o kr per invånare och för öwiga kommuner inom VafabMiljö
ca B5o kr per invånare. På sikt är målet en gemensam taxa inom VafabMiljö.

Det föreligger således inte någon risk för att överföringen i sig ger ett ökat
taxeuttag från avfallskollektiven i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Däremot finns det variationer avseende hur taxeuttaget är fördelat mellan
olika abonnentgrupper, vilket på sikt kan innebära höjd eller sänkt taxa för
dessa abonnentgrupper.

Innehållet i taxan blir mer omfattande vid en överföring av
renhållningsansvaret till VafabMiljö, d.v.s. abonnenterna får mer för
pengarna. Genom taxan får abonnenterna:

. Insamling,transport,behandling,

. .{terbruk och anläggningar

. Information och kundtjänst

. Planering och utveckling

Framförallt är det information, planering och utveckling som får ett betydligt
större fokus jämfört med dagens situation inom VMKF.

Servicenivå och framtida utveckling

I ett initialt skede kan antas att servicenivån motsvarar dagens nivå. Det
finns goda möjligheter att upprätthålla och utveckla den servicenivå som
möjliggörs vid en överföring till VafabMiljö.

Framtida servicenivå och utvecHing beslutas helt inom VafabMiljö. Framtida
frågor utgörs av bland annat:
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. Inriktningavseendeservicenivå.

. Inriktning avseende Återbruk, insamling, transport, omlastning och
behandling.

. Utveckling av fastighetsnära insamling.

. Förebyggandeavavfall.

Det finns goda möjligheter att utvecHa verksamheten inom VafabMiljö
genom den samordning av kompetens, ledning och drift som samverkan
möjliggör.

Det finns en uttalad målsättning inom VafabMiljö att ligga långt fram i
utvecklingen och vara ett föredöme för andra kommuner.
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5 Slutsatser och rekommendationer

Sammantaget är osäkerheten stor kring ett utträde från VafabMiljö
Kommunalförbund. VMKF måste isåfall bygga upp en egen organisation för
att klara sitt åtagande. Den översiktliga budgeten indikerar en tydlig
kostnadsökning beroende främst på arvet från utträdet från VafabMiljö men
också en kostnadsökning för administration. Rekrytering av personal med
rätt kompetens till verksamheten kommer att vara en utmaning. En risk
föreligger därför avseende framtida kompetensförsörj ning.

Det finns istället betydande fördelar med att överföra hela
renhållningsansvaret till VafabMiljö beträffande kompetensförsörjning,
helhetsperspektiv och stordriftsfördelar. Hela organisation har en hög
redundans och kan klara utmaningar bättre än en liten organisation med ett
fåtal medarbetare.

Taxeuttaget inom VMKF ligger idag i samma nivå som det genomsnittliga
taxeuttaget inom öwiga kommuner inom VafabMiljö. Det föreligger således
inte någon risk för att överföringen i sig ger ett ökat taxeuttag från
avfallskollektiven i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Information,
planering och utveckling får ett betydligt större fokus jämfört med dagens
situation inom VMKF.

Politisk representation och återkoppling till respektive kommun är viktig.
Detta tillsammans med de modeller för rapportering och redovisning som
VafabMiljö håller på att ta fram ger möjlighet till styrning och kontroll av
VafabMiljö.

Slutsatsen blir att Köping, Arboga och Kungsörs kommuner rekommenderas
överföra renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö Kommunalförbund

Att överföra renhållningsansvaret i sin helhet till VafabMiljö medför
sammantaget:

. Möjlighet att klara framtida utmaningar

. Braförutsättningarförkompetensförsörjning

. Stordriftsfördelar
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Förslag till

F örbundsordning ftir

Ko m munalftirbundet VafabMilj ö

S I Namn och säte

Kommunalftirbundets namn är Kommunalftlrbundet VafabMiljö (vardagligen benämnt
VafabMiljö).

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

S 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalforbundet är Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Heby,

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner.

$ 3 Ändamål m.m.

Förbundets ändamål är att for medlemmamas räkning ansvara for den strategiska planeringen

av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt l5 kap Miljöbalken med tillhö-
rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall och av-
loppsreningsslam, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta

träffas med Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsord-
ning. Sådana beslut tas av respektive medlem.

Verksamheten ska utfÌjras med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads-
princip.

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med utgångspunkt
från nationella, regionala och lokala miljömåI.

Förbundet für tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än

medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affürsmässig grund. Verksamheten ska vara flor-

enlig med den kommunala kompetensen.

Förbundet für verka utanfor medlemmarnas geografiska områden om det gagnar fÌirbundets
verksamhet och därmed dess medlemmar, under lorutsättning aff agerandet är fürenligt med

den kommunala kompetensen.

Förbundets verksamhet får utforas i egen regi, av forbundet hel- eller delägt bolag eller, efter
upphandling, av andra utftirare.
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$ 4 Organisation

Förbundet är ett fÌirbund med direktion.

2(7)
.)

$ 5 Direktionen

Direktionen ska bestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersäffare från
varje medlem.

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs ftir fyra år räknat från och med den I januari året
efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och ersät-
tare sker ftirsta gången ska valet avse tiden från valets ftirrättande till och med den 31 decem-

ber 2014.

Direktionen väljer ft)r varje mandatperiod bland sina ledamöter ordforande och två vice ordflo-

rande. Ordftirandeposten ska innehas av Västerås kommun.

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga I till fttrbundsordningen.

S 6 Revisorer

Förbundet ska ha tre revisorer. Revisorerna väljs ftir samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL,
och en revisor väljs av Enköpings och Heby kommuner ömsom lor en mandatperiod. När val
av revisorer sker ftlrsta gången ska valet ske av VKL samt av Heby kommun och valet ska
avse tiden från valets ftirrättande till den 3l december 2014.

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt bitrade. Biträdet kan avropas från
det avtal avseende sakkunniga biträden som upphandlas av Västerås kommuns revisorer.

$ 7 Förbundsdirektör

Direktionen für utse en fÌirbundsdirektör som verkställande dänsteman.

S I Initiativrätt

Ärenden i direktionen für väckas av:

o ledamot i direktionen,

. medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

$ 9 Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordftirande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därut-
över avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har
rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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$ 10 Insyn och informationsskytdighet

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska

tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form flor och omfatt-
ning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direkt-
ionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.

$ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi-
vanden sker på ftirbundets anslagstavla.

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på lorbundets anslags-

tavla och på varje medlems anslagstavla.

$ 12 Kostnadstäckning

Kostnaderna lor ftirbundets verksamhet ska i ftirsta hand täckas av de taxor och avgifter ftir
insamling och behandling av avfall som respektive medlems kommunfullmäktige fastställer
(renhållningstaxor) samt lorbundet fastställer (mottagningstaxor och andra avgifter ñr tjäns-

ter).

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar ftir ftirbundets florbindelser. Förbundet ska

dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i fürbundets ekonomi.

Kostnaderna ft)r fìirbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av

medlemmarna.

Medlemmarnas verksamhet inom forbundet ska redovisningsmässigfvaru skilda resultaten-

heter och samtliga kostnader och intäkter som härrör till en medlem ska bäras av den. Normalt
balanseras årets resultat hos resultatenheterna över i ny räkning.

Över- och underskott i renhållningsverksamheten för respektive medlemskommun ska hos

Förbundet loras med i ny räkning i form av resultatutjämningsfond och/eller investeringsfond

lor respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på

Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu-

ella kundforluster som uppkommit på fordringar utställda lore verksamhetsövergången ska

bäras av Förbundet och loras över i ny räkning inom respektive resultatenhet.

Det åligger forbundet att fordela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings-

sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på

enskild medlem ska, om inte forbundet finner annan mer rättvisande fìirdelningsgrund, ftirde-
las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den I november

året fÌire verksamhetsåret.
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Förbundet ska, om förbundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom-
muns koncernkonto samt i övrigt ftilja vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer
ftir Västerås kommun.

$ 13 Finansiering av Förbundets verksamhet

Förbundet har rätt att disponera en kontokredit enligt överenskommelse med Västerås kom-
mun. Kontokrediten är avsedd att täcka både kort- och långfristigt f,rnansieringsbehov.

För kontokrediten i Västerås kommun ska övriga medlemskommuner gå i borgen i forhål-
lande till sin aktuella andel i fiirbundet.

För det fall direktionen bedömer att det är fordelaktigt ñr verksamheten att kommunal borgen

tecknas fìir en upplåning eller på grund av andra ftlrpliktelser t ex som en loljd av beslut enligt
Miljöbalken, ska denna fordelas i ftirhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i
fÌirbundet. Förbundet ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo-

visa motiv och ftirutsättningar for investeringar där kommunal borgen bör lämnas.

Beslut om sådan borgen fär ske endast om fÌiljande två villkor är uppfyllda:

o Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna.

o Förslaget ska bitradas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelarna i
ftirbundets tillgångar och skulder.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Medlems andel i ft)rbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från

VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskom-

mun den 31 december 2003, enligt bilaga 2 (motsvarande ftirdelningsgrund som for respek-

tive kommuns aktiekapital i Vafab Miljö AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska

fÌirdelningen enligt bilaga 2 fiirändras till aktuellt befolkningstal fÌlrsta gången 2022 och dãr-

efter vart tionde år.

S 15 Värdering av miljöskuld

Om någon av medlemmarna påkallar det ska aktuell miljöskuld värderas.

S 16 Budget och ekonomisk styrning

Förbundsdirektionen ska årligen fÌire maj månads utgång upprätta forslag till budget med in-
vesterings- och finansieringsplan ftir den egna verksamheten lor den kommande treårspe-

rioden samt tillse att motsvarande fÌirslag upprättas i hel- eller majoritetsägda foretag.
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Direktionen ska samråda med medlemmarna om florslaget till budget senast den 31 mars och

senast den 1 juli skriftligen meddela ett preliminärt ftirslag till taxor till medlemmarna.

Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa forbundets budget lor
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter for tillhandahållna tjänster och varor.

Innan ftirbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd

ske med medlemmarna.

Förbundet ska upprätta delårsrapport med årsprognos per den 31 april samt den 3l augusti.

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemmama senast den24 januari. Årsredovisning ska

lämnas till medlemmarna senast den l5 mars.

S 16 Arkivvård

Västerås kommuns arkivreglemente ska gälla ftir ft)rbundet.

$ 17 Ersättningar

Ordftlrande samt forste och andre vice ordft)rande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ftlr
ordforanden ska uppgå till 10 %6 av basawodet till Västerås kommuns fortroendevalda samt

till ñrste och andra vice ordftirande med 4 o/o av basarvodet till Västerås kommuns ftirtroen-
devalda.

De fÌirtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till l% av bas-

arvodet fÌir Västerås kommuns ftirtroendevalda.

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga ftirtroendevalda ska utgå enligt de reg-

ler som tillämpas for flortroendevalda i Västerås kommun.

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till ftlretroendevalda i Västerås

kommun justeras.

$ 18 Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat lor obestämd tid.

En medlem har rätt att utträda ur ftlrbundet. Vid medlems utträde ur forbundet upphör med-

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

Vid utträde ur forbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan forbundet

och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av forbun-
dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska uffrä-

dande medlem till lorbundet betala in ett belopp motsvarande detta. Det egna kapitalet ska

bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen. Utträdande medlem skall

även betala in ett belopp som motsvarar medlemmens andel av kvarvarande miljöskuld. Med-
lemmens andel av miljöskulden beräknas i enlighet med $ 14. Medlemmens andel vid denna

reglering är den som gällt under det andra året efter uppsägningen.
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När en medlem utträtt ur florbundet upphör medlemmens ansvar for fÌirbundets skulder.

De kvarvarande medlemmamaantar de ändringar i forbundsordningen som behövs med an-

ledning av utträdet.

S 19 Likvidation av kommunalfärbundet

Om medlemmarna inte kan enas om forutsättningarna flor utträde när uppsägningstiden i $ 18

är till ända, ska ft)rbundet omedelbart tràdai likvidation.

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmamafattat beslut härom.

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Likvidationen ska genomforas på ett sådant sätt att medlemmamas möjligheter att återta de

uppgifter som överlämnats till forbundet underlättas.

När fÌlrbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs for likvidationen für-

vandlas till pengar genom ftirsäljning under hand, på ofTentlig auktion eller på annat lämpligt

sätt. Verksamheten für fortsätta den tid som behövs for en ändamålsenlig avveckling. Fortgår

likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning for sin

forvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidation-
en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till forvaltningsberättel-

sen ska fogas redovisningshandlingar for hela likvidationen inklusive redovisning ftir den tid
varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas

av kommunalfÌirbundets revisorero som har att inom en månad avge revisionsberättelse över

slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Vid skifte av ftirbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder,

inklusive den kvarvarande miljöskulden, ftirdelas utifrån medlemmarnas andel av det egna

kapitalet vid likvidationstillftilleto som framgår av slutredovisningen.

Vid skifte av fürbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och

skulder ftirdelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfüllet,
som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i $ 14 an-

givna fordelningsgrunden.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är ftirbundet

upplöst.
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Om det framkommer någon tillgång eller skuld for forbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot fÌirbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvi-
dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska ftirbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna
som ska överta vården av de handlingar som tillhör ftirbundets arkiv.

$ 20 Tvister

Om tvist uppkommer mellan forbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge-

nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsforfa-
rande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), varvid reg-
lerna om ftjrenklat fÌirfarande ska tillämpas. Skiljedomsftirfarandet ska äga rum i Västerås.

S 21 Bildandet och ändringar i ftirbundsordningen

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit florbundsordningen. Förbundet
ansvarar ftir verksamheten enligt fÌirbundsordningen från den I januari2014.

Ändring eller tillägg till denna forbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av
medlemmarnas fullmäkti ge.
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Förslag till

Konsortialavtal
avseende ombildning av VafabMiljö AB till
Kommunalftirbundet VafabMilj ö

1. Baþrund

Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har under 20ll-2012 utrett den regionala
samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan kommunema i Västman-
lands län, Enköpings kommun samt Heby kommun.

Utredningen visar att:
o det regionala samarbetet mellan kommunerna varit framgångsrikt och fungerat

bra. Regionen har kommit långt i sitt arbete med att utveckla en långsiktigt hållbar
avfallshantering både utifrån ett miljömässigt och från ett samhällsekonomiskt
perspektiv.

o utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle fortsätter. EU och Sveriges Riksdag
kommer de närmaste åren lägga fast nya krav och mål inom avfallsområdet som
påverkar regionens kommuner.

o samverkansformerna behöver utvecklas. De samlade politiska ambitionerna inom
avfallsområdet och fiir kommunal samverkan internationellt, nationellt och lokalt
innebär krav som gör att kommunalfürbund bedöms vara den långsiktigt mest
lämpliga formen ftir kommunal samverkan inom avfallsområdet.

Att fortsätta utveckla den regionala samverkan inom avfallsområdet inom ramen ftjr ett
kommunalftirbund ger kommunerna i Västmanlands län, Enköpings kommun samt Heby
kommun de bästa fürutsättningarna att långsiktigt klara de miljömässiga, samhällseko-
nomiska och juridiska kraven på verksamheten.

Förbundsordningen reglerar formema für samverkan samtidigt som den säkerställer att
det finns en möjlighet for medlemskommunerna att överftira hela eller delar av nuvarande
verksamhet till kommunalfürbundet.

Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunema, enats
om ftiljande.

2. Utveckling av verksamheten

Kraven på ett resurseffektivare samhälle gör att behovet av helhetssyn och samverkan
mellan kommunerna ökar ft)r att kunna fortsätta utveckla en miljömässigt och kostnadsef-
fektiv avfallshantering som är långsiktigt hållbar.
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Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är målsättningen med kommunernas samver-
kan inom avfallsområdet att möjliggöra att medlemskommuner på sikt ska ha en gemen-
sam renhållningsordning och renhållningstaxa och en effektiv samordning av hela av-
fallsverksamheten i regionen. Därftir kommer medlemskommunerna genom VKL, att
senast under år 2019 göra en avstämning och eventuelljustering av ftirbundsordningen.

3. Bildande av kommunalfiirbund

Kommunerna ftirbinder sig att samverka inom avfallsområdet genom att for ändamålet
bilda ett kommunalftirbund, Kommunalftirbundet VafabMiljö, nedan kallat Förbundet.
Förbundet ska inleda sin verksamhet den I januari 2014. För Förbundet ska inledningsvis
gälla bifogad florbundsordning, Bilaga l, med de justeringar som kan påkallas av registre-
ringsmyndigheten.

4. Förbundets ändamål m.m.

Förbundets ändamål framgår av ftjrbundsordningen, Bilaga l, $ 3 "Ändamål m.m."

För de medlemmar där det utöver forbundsordningen finns behov av överenskommelser
om vilka uppgifter som överfors ska det, i samband med bildandet av Förbundet, tecknas
särskilda avtal som reglerar ansvarsfürhållandena mellan Förbundet och medlemskom-
munen.

Förbundet är inte skyldigt att svara fìir att resurser finns tillgängliga annat än ftir avfall
och avfallshantering som kommunerna har ansvar ftir enligt Miljöbalkens bestämmelser

5. Finansiering och taxor

Hur forbundets verksamhet ska finansieras framgår av ftirbundsordningen, Bilaga 1, $ 12
"Kostnadstäckning".

Övriga medlemmar i Förbundet ska gå i borgen ftir ett belopp motsvarande sin andel i
florbundet ftir skulder till Västerås kommun.

Följande finansieringsprinciper ska gälla ftir Förbundet:
a) Förbundets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i fi)rsta hand med

eget kapital, statsbidrag och extema lån mot säkerhet i Förbundets egendom.
b) Till grund ft)r debitering av mottagningsverksamheten ska ligga taxa, utarbetad så

att inkomster och utgifter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att
Förbundet kan konsolidera sin verksamhet, så att framtida investeringar nödvän-
diga flor Förbundets verksamhet möjliggörs.

c) Förbundet äger rätt att differentiera mottagningstaxan efter olika avfallsslag. För
avfallstyper som Kommunerna har ansvar ftr enligt Miljöbalkens bestämmelser
ska samma avgift uttas ftir samma slag och enhet av avfall. För övriga avfallstyper
utgår avgifter som fastställs av direktionen på afftirsmässig grund.
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d) Till grund ftir debitering av den övriga renhållningsverksamheten inom det kom-
munala renhållningsmonopolet (insamlingsverksamhet, planering och administrat-
ion i övrigt) som Förbundet utlor åt medlemskommun ska ligga Förbundets själv-
kostnad fiir uppdraget.

e) För det fall hela renhållningsverksamheten överlåtits av kommunen ska renhåll-
ningsverksamheten ftir respektive medlemskommun inom Förbundet ses som re-
sultatenheter med resultat- och balansräkning och ränteberäknas.

6. Medlemsråd och samrådsorgan

Kommunerna fürbinder sig att samråda i frågor som rör deras relation till Förbundet och
dem emellan samt samverka ftir att medverka till att effektiviteten i Förbundets verksam-
het optimeras.

Samråd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen für ett medlemsråd. Där ska
samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan
respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Varje medlemskommun ska utse en
person från kommunstyrelsen som representerar respektive kommun i medlemsrådet.
Representanterna i medlemsrådet ska vara fria att informera respektive kommun om de
diskussioner som har ftirts i medlemsrådet.

Medlemsrådet ska sammanträda minst en gång per år. Det årliga sammanträdet bör hållas
i anslutning till Förbundets beslut om budget. Därutöver ska ytterligare sammanträden
hållas när någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad ska ansvara fiir att
kallelse skickas till Kommunerna.

Medlemsrådet ska endast vara medlemskommunernas forum. Förekomsten av ett med-
lemsråd ska inte påverka den rollfordelning som finns mellan Kommunema och Förbun-
dets direktion. Medlemsrådet har inte någon beslutanderätt. Medlemsrådet är inte heller
ftireträdare för Kommunerna i ftirhållande till Förbundet eller tredje man.

Ett särskilt samrådsorgan som sammanträder minst två gånger per år ska inrättas. Sam-
rådsorganet sammanträder med Förbundets ledning efter kallelse av fijrbundet och disku-
terar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och lokala
avfallshanteringen. Kommunerna ska utse en representant till samrådsorganet. Kommu-
nernas representant bör vara den tjänsteman inom respektive kommun som ansvarar für
kontakterna med florbundet.

Medlemsrådet ska gemensamt komma överens om vilka ekonomiska uppftiljningar som
Förbundet ska redovisa för medlemmarna samt nyckeltal för jämforelser.

7. Borgensåtagande

Kommunernas nuvarande borgensansvar i Vafab Miljö AB ftlrs över på ftirbundet.
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8. Förbindelse att lämna avfall till Förbundet

Kommunerna ska till forbundet lämna avfall som kan tas emot i ftirbundets anlaggningar
och som kommunerna har ansvar flor enligt Miljöbalkens bestämmelser. Förbundet är
skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall.

9. Markanskaffning

Medlemskommunerna ska medverka vid markanskaffning ftr Förbundets anläggningar
och om så erfordras även med tvångsvisa åtgarder.

10. Miljöskuld och miljöskador

Som en foljd av lagstiftning (EG-direktiv l999l3llBG och fi)rordning 2001:512) på de-
poneringsområdet har Vafab Miljö AB idag betydande framtida kostnader for avslutning
och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänftjr sig dessa kostnader till
tidigare verksamhet och kan betraktas som en miljöskuld.

Förbundet övertar efter bildandet bolagets ansvar for sin miljöskuld. Förbundet ska finan-
siera och avsätta erforderliga medel fibr miljöskulden genom de taxor och avgifter som
tillämpas.

Om nu inte kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands avfallsak-
tiebolag eller Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolags verksamhet innan Vafab Miljö
AB fürvärvade dessa bolag, ska ansvaret ft)r att ätgarda och bekosta dessa ligga på de

kommuner som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respektive Västra Mälardalens Ren-
hållningsinteaktiebolag.

Om Kommunerna beslutar att avveckla fiirbundets verksamhet enligt detta avtal ska den
återstående miljöskulden ftirdelas mellan Kommunerna i florhållande till respektive
kommuns invånarantal.

11. Kommunal avfallsplanering

Kommunema har den grundläggande skyldigheten att genomfÌira kommunal avfallspla-
nering enligt 15 kap 1l $ Miljöbalken. Kommunerna och ftirbundet ska verka ftir att
samordna denna planering, så att fürutsättningar skapas för en långsiktig hållbar avfalls-
hantering i regionen.

12. Överlåtelse av aktier i Vafab Miljö AB

Kommunerna fiirbinder sig att till Förbundet överlåta sina aktier i Vafab Miljö AB i en-
lighet med b ifo gat Aktieöverlåte lseavtal, Bilaga 2.

Förbundet ska efter ombildningen inneha samtliga aktier i Bolaget.
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13. överläring av verksamhet från Vafab Miljö AB titl ['örbundet

Förbundet, i egenskap av ägare till Vafab Miljö AB, äger frågan att bestämma om hela
eller delar av bolagets verksamhet ska överforas till Förbundet och administrerar detta.

14. Övertagande av personal

Förbundet ska erbjuda inom Kommunema eller inom annan kommunal samarbetsorgant-
sation ftir avfallshantering anställd personal, anställning i Forbundet vid den tidpunkt då

kommunemas verksamhet inom avfallsområdet övergår till Förbundet. Vid övergången
gäller de villkor som anges 6 b $ LAS.

I 5. 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 ftir pensionsrätter som intjänats fram till övergången.
Kommunema och Förbundet ska upprätta en gemensam forteckning över berörd perso-
nal.

16. Skulder med anknytning till övertagen personal

Förbundet övertar semesterlöneskuld och övertidsskuld inklusive personalomkostnader
per övergångsdatumet für personal som övergår till Förbundet.
Partema upprättar eff separat tillägg till detta avtal som överenskommelse när skuldemas
storlek bokftiringsmässigt kan fastställas. Den frånträdande arbetsgivaren överftir därefter
motsvarande belopp till Förbundet.

17. Skulder och fordringar med anledning av övertagande av verksam-
het

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren-
hållningsmonopolet ska senast en månad efter att årsredovisningen ftir överlåtelseåret
fastställts av kommunfullmäktige i berörd kommun reglera eventuella skulder och ford-
ringar inom den kommunala renhållningsverksamheten. Motsvarande gäller i florekom-
mande fall mellan annan kommunal samarbetsorganisation och Förbundet.

L8. Långfristiga lån

Förbundet tecknar själv sina lån inom de ramar som forbundsordningen anger

19. överlåtelse av lös egendom

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren-
hållningsmonopolet ffir överlåta åt Förbundet all den lösa egendom som ingår i den verk-
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samhet som övergår till Förbundet. Den ska ftirtecknas, värderas till bokfort värde och
redovisas av respektive kommun ftire övergångstidpunkten. Tillträde till egendomen sker
vid verksamhetsövergången.
För övertagen lös egendom erlägger Förbundet på tilltradesdagen de belopp som anges i
specifikationen och som utgör summan av det värde man kommit överens om ftir den

lösa egendomen per tillträdesdagen.
Den lösa egendomen övertas på tilltradesdagen i befintligt skick.

20. Nuvarande avtal

Eventuella ingångna avtal avseende den verksamhet som ska övergå till Förbundet över-
fors till Förbundet i och med övergången. Förbundet svarar ftir åtaganden gjorda även
fore tilltradesdagen.

21. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller så snart det godkänts av respektive medlemskommuns kommunfull-
mäktige och gäller tillsvidare.
Kommunema ska efter fem års verksamhet, senast vid utgången av 2019 göra en utvärde-
ring av verksamheten och med anledning av denna ftireslå eventuella ftirändringar i detta
avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att gálla i nuvarande utform-
ning.

22.Tvist

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom ftirenklat skiljedomsftirfarande admini-
strerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) med en skiljeman.
Skiljeftirfarandet ska äga rum i Västerås.
Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska alla och envar underkasta sig
ett och samma tvistefürfarande.

Detta avtal har upprättats och undertecknats i 12 likalydande exemplar, av vilka parterna

har tagit var sitt.

Västerås den

Arboga kommun Västerås kommun
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Enköpings kommun

Hallstahammars kommun

Kungsörs kommun

Fagersta kommun

Heby kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun Sala kommun

Skinnskattebergs kommun Surahammars kommun
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Kultur- och fritidsnämnden
Anneli Stray, Förvaltningssekreterare
0221-256 53
an neli.stray@kopi ng.se

Kultur- och fritidsnämnden

Bilagor

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

MISSIV

Datum

2016-1 1-03 3 i()4
INGS KOMMUN
Stariskanslict

2016 -u- i¡ t
Komm

Remissvar - Medborgarförslag upplåta en vägg ¡

utställningshallen för lokal- och amatörkonst
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-08-16 $ 209 remittera
medborgarft)rslaget "Upplåta en vägg i utställningshallen ftir lokal- och

amatörkonst" till kultur- och fritidsnämnden for yttrande.

Förslagsställaren foreslâr att en av utställningshallens fyra väggar upplåts till
lokal- och amatörkonst. Utställningshallen delar i dag utrymme med turistbyran.
Med den mindre ytan som finns i dag känns det inte görligt att dela upp lokalen.
Förvaltningen ftireslår två möjliga alternativ :

1. I stället for tre veckor som i dag finns disponibla for amatörkonst, erbjuda

en längre sammanhållande period om sex veckor under juli till augusti
eller

2. tre veckor två gånger om året, tre veckor på våren och tre veckor på

hösten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2016-10-25 $ 74 godkänna forvaltningens
fÌirslag till remissvar.

PJ^l*"
Christina Axelsson

Förvaltningschef

Kultur & Fritid

q
I

E.

I
'ó,

Y

Dnr I)iariclr

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2



ñ

röprNcs KoMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

20r6-t0-25
+

KFN $ 74

AU$74 KFN 2016/100

Remissvar - Medborgarförslag upplåta en vägg i

utställningshallen för lokal- och amatörkonst

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarforslaget "Upplåta

en vägg i utställningshallen ñr lokal- och amatörkonst" till kultur- och

fütidsnämnden fÌir yttrande. Förslagsställaren fiireslår att en av utställningshallens

fyraväggar upplåts till lokal- och amatörkonst.

Utställningshallen delar i dag utr¡rmme med turistbyrån. Med den mindre ytan

som finns i dag känns det inte görligt att dela upp lokalen. Förvaltningen fiireslår

två möjliga alternativ:
1. i stället fÌir de tre veckor som idag finns disponibla for amatörkonst,

erbjuda en lëingre sammanhållande period om sex veckor under juli till
augusti eller

2. tre veckor två gånger om året, tre veckor på våren och tre veckor på

hösten.

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Barnchecklista

Medborgarftirslag

Protokollsutdrag

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ftireslå kultur- och fütidsnämnden godkänna

färvaltningens ftirslag till remissvar.

Beslut

Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kultur- och fritidsnämnden

att godkåinna fürvaltningens ftirslag till remissvar.

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen

Protokollj usterarnas srgn

fuøl
Utdragsbestyrkande
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Kultur & Fritid
Teresa Binbach, Kultursekreterare
0221 -256 52, 07 0344957 6
teresa.bin bach@koping.se

| (2)

Datum

2016-09-28
Vår beteckning

KFN 2016/100

Svar medborgarförslag: upplåta en av utställningshallens
fyra väggar t¡ll Iokal- och amatörkonst.

Kultur & Fritid har mottagit ett medborgarforslag där forslagsställaren füreslår att

en av utställningshallens fyra v'àggar upplåts tilllokal- och amatörkonst.
Motivering till forslaget är att genom att upplåta en vägg till amatörkonst skulle
kommunen främja återväxt och berika konstnärer i möten med varandra samt att

kommunens inställning bör vara att uppmärksamma och stödja det lokala
konstnärslivet lika mycket som det professionella.

All form av konst är viktig och värdefull, även amatörkonsten och alla fürslag att

exponera den konstformen är värd att studera och utvärdera.

För att utveckla konstverksamheten till att nå och angå en bred publik som

stimuleras till lärande och eget skapande, men också visa upp det traditionella,
erbjuder vi erkända konstnärer att utforma och gestalta sina alster på ett frir
allmänheten lättill gängli gt sätt på besöksvänli ga tider.

Amatörkonsten måste bedömas utifran sina egna ftirutsättningar, men också håir

bör kvalitetskraven finnas.

Utställningshallen delar idag utrymmet med turistbyrån, en given ytapâ ca 60

kvm. Vi har tittat på olika möjligheter men med den mindre yta som idag finns
känns det inte görligt att dela upp lokalen. Idag har vi lang en kö av erkända
konstnärer som önskar ställa ut i vår hall och som då också blivit upplysta om
storleken på vår hall och att de ensaÍrma får disponeravånalokaliteter.

Vår önskan fu attví i nära anslutning till vår nuvarande utställningshall hade

möjlighet att disponeraytterligare ett utrymme ftir lokala konstnärer. Detta åir

tyvärr inte möjligt i dag.

c

I
'ö

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnam nden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2 0221-250 50
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Datum

20r6-09-28

Efter att noga studerat forslaget och efter diskussioner gör vi bedömningen att vi i
dagsläget inte har möjlighet att genomfüra det som färslagits i det inkomna
medborgarfürslaget. Förvaltningen. ftireslår två möj liga alternativ:

1) i stället fiir de tre veckor som idag finns disponibla fiir amatörkonst, erbjuda en

längre sammanhållande period om sex veckor under juli - augusti eller,

2) tre veckor två gånger om året, tre veckor på våren och tre veckor på hösten.

En utvtirdering bör sedan ske fiir att ta ställning till utfallet och en eventuell
fortsättning.

Vår beteckning

KFN 2016/100

Teresa Binbach
Kultursekreterare

Kultur & Fritid -
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St¡rclsk¡rnslict

20t6 -06- I 3

Personuppg¡fter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.kop¡ng.se/personuppgiftslagen.

ifter
Efternamn Förnâmn

Eklund Håkan

i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se. Vi
ber dig d¿irför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

KÖp¡ngs kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Dnr

"a

J

För främjandet av lokal- och amatörkonst upplåta en av Utställningshallens fyravâggar att alltid vara till
st det inledande nämnda.

Reglerna kring Kommunens Utställningshall är på intet vis acceptabel for amatörkonst i staden.

Av årets alla tillgängliga veckor är endast 3 helt ägnad åt amatörkonst vilket är mycket litet.

Mitt ñrslag, für att göra utställningshallen mer tillgänglig ftir utövare är att man håller en av de fyra
väggarna für enbart amatörkonstnärer.

Ett sådant upplägg skulle främja återväxt samt även berika konstnärer i möten med varandra ( när två

olika utställningar pågår samtidigt)
Kommunens inställning bör vara att uppmärksamma och stödja det lokala, amatörkonstnärslivet lika
mycket som det profesionella r

E Jag godkänner inte att fÖr- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

I Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

2016-06-10
Datum

flåkan Eklund
Namnförtydligande

I

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
2't2000-2114
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Datum

2016-11-02
Dnr

Stadskansliet
Kari Anttila, 0221 -251 13
kari.anttila@koping.se

PINGS KOMMUN
Stadsk¡nslict

20t6 -fl- u {Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - "Förändra nuvarande badhus till ett
Gymnastikens Hus"
Yvonne Ingemarsson har lämnat in ett medborgarfrirslag om att bygga om
Karlbergsbadet till ett "Gymnastikens Hus".

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 ta upp frågan för behandling samt att
remittera förslaget till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 201 6-10-25 remittera
medborgarförslaget till Stadskansliet ftjr yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-15, i samband med beslutet attläta påbörja
utredning kring en nybyggnad av ett badhus och en inomhushall, att även låta
stadskansliet utreda alternativ användning för det nuvarande badhuset.

Stadskansliet avser att påbörja en utredning till alternativ användning av
Karlbergsbadet kring årsskiftet 201612017 och ft)reslår att medborgarförslaget
från Yvonne Ingemarsson beaktas i den utredningen.

David Schanzer-Larsen

tf kommunchef

Kari

fastighetsansvarig
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Personuppgifter som lämnâs i samband med ansökan behandlas i

Mer informal¡on finns på Köpings kommuns webbplats

Personu

+

Förändra nuvarande badhus till ett gymnastikens hus. Poolen skulle kunna användas till skumgropar I

vilka man lär sig volter. Jag hjälper gamatill att söka medel för ombyggnation

ikorthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se' Vi

ber dig darfrirããdkãnna om vifår publicera ditt för- och eftemamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

,t')

/¡:./t ),,ji

E .lag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

Köpings kommun/
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

I Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

I

c!_

N

I'ã
u

Köpings Gymnastikförening har de senaste åren växt. Idag är vi Köpings största fiirening med 580 aktiva

medlemar. Vi skulle kunna erbjuda en ännu större bredd än vi gör idag om vi hade mer utrusûring

redskap och halltider. Vi har gott om ledare men kan inte ta emot alla i Köpings kommun som vill börja

hos oss. Vi räknar med att ett gymnastikhus även skulle öppna upp för handikappverksamhet hos oss och

öppna upp större möjligheter att behålla de 15-20 åringar som gäma avslutar sitt idrottande under den

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Köpings kommun
kommunfullmåiktige

Motion

ang. en konsekvens utredning a,v en etablering av ny gemensam
räddningstjänstanläggning ( Brandstation) ftir Köping. Arboga och
K kommun till 250

Under de senaste åren har ftireträdare ftir Räddningstj?insten i KAK redovisat ökade
svårigheter med att bemanna anläggningama i Kolsva, Arboga och Kungsör med
deltidspersonal. Problemet med rekr¡ering av deltidspersonal har dock inget nytt utan har
funnits under många fu men åindå kunnat lösas.
Stora arbetsgivare men mycket personal bosatta på hemorten har tidigare varit en bra bas och
ftirutsättning ftir engagerandet av deltidspersonal.
Nu ser vi hur arbetspendlingen ökar, stora arbetsgivare har blivit mindre dito, intresset für att
engagera sig över längre tidsperioder minskar, omsättningen av deltidspersonal ökar och med
dem ökade rekryterings- och utbildningskostnader
Allt detta innebåir naturligtvis på sikt att fürutsättningarna till en snabb och effektiv
räddningstj änst minskar.
I dagslãget är råiddningstjåinsten i KAK organiserad pãfyraplatser, med anläggningar i
Köping, Kolsva, Arboga och Kungsör. I Köpings finns en heltidsstyrka samt ett antal
deltida¡e. I Kolsva, Arboga och Kungsör finns i deltidsbrandmåin, lokaler och fordon.
Mao en splittring av verksamheten på fyra platser inom en radie på två mil. En trinkt
etablering av all verksamhet till korsningen väg 250larbogaavfarten skulle med all säkerhet
innebåira en effektivisering av verksamheten, ökade möjligheter att rekrytera personal ( i
huvudsak heltidsbrandmåin/kvinnor) och en kollektiv ökad kvalitet på räddningstjåinsten fÌir
inom KAK-området.
Nyligen invigdes den nya ambulanscentralen i området. Fördelarna for hela KAK-området är
odiskutabla. Vi tror också att det finns möjligheter att uppnå samordningsvinster med en
ambulanscentral och en räddningstjrinstanläggning "vägg ivägg" med varandra.

Jag foreslår att:

Köpings kommun tillsammans med Kungsör och Arboga genomftir en ftirutsättningslös
utredning av kostnaderna och konsekvenserna av en central etablering av all räddningstj?inst
till ovan nämnt område.

den 18 oktober 2016

/Ola Saaw/
Moderata S amlingspartiet
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Motion till

Köpings kommunfullmäktige

Modernisera Köpings Kommunfullmäktige I

Kommunfullmäktiges sammanträden har trots allt ändrats en hel under de sênaste 25-30 åren. Till
exempel får vi inte längre de s.k. yttrande protokoll där vartenda ord som sades under
sammanträdena skrevs ned och skickades ut till alla ledamöter/ersättare. Vi har heller inte
sammanträden som pågår till långt in på småtimmarna, men det finns mycket mer att göra för att
modernisera våra sammanträden.

Vi har under denna mandatperiod börjat med ett mycket enkelt (primitivt) system där man kan se

talarlistan på duken.

Många fullmäktige sammantrãden i andra kommuner är numera papperslösa. I höst har presidiet
här i Köping varit på besök i Katrineholm och sett deras "system," Alla ledamöter har en "padda" där
de kan förutom att läsa alla handlingar inför sammanträdena också anmäla näruaro, skriver upp sig

på talarlistan och i förekommande fall rösta genom enkel knapptryckning.

Jag föreslår

-att stadskansliet få i uppdrag att undersöka olika lösningar som finns tillgängliga

- att medel för inköp av nödvändiga hård och mjuk vara tas med i 2018 års budget

- att systemet införes fr.o.m. januari 2019 (detta ger bra med tid för utbildning av den nya

ledamöterna efter valet hösten 2018)

Köping 2016-10-20
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Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (puL).
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.selpersonuppgiftstagån.-

ifter

Isaksson Rickard

Förs ikorthet

Beskriv och motivera ditt

riri
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

3 3ot
2016 -10_ {J 5

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.l1gping.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt fÖr- och efternamn i samband-méd förslaget, ovriga adressüþffiìñil--*
publiceras inte.
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Att Köpings kommun projekterar och anlägger ett eller flera mtb-spår eller bygger vidare på befìntligt
spår i Karlbergsskogen.

Se bilaga.

E Jag godkanner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

2016-10-04
Datum

Ric_þard Isaksson
Namnförtydligande

Postadress
Köpings kommun
731 85 KÖping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankg¡ro
wwwkoping.se 991-1215
kopings.kommun@kop¡ng.se

Org.nr
212000-21140221-250 00



Mountainbikecykling är en snabbt växande idrott för både ungdomar och vuxna, och
idag finns inte någon säker och bra plats att utöva den på i Köping.
Därfor föreslår jag.

Att Köpings kommun projekterar och anlägger ett eller flera mtb-spår eller bygger
vidare på befintligt spår i Karlbergsskogen och på så vis nyttjar den gamla soptippen.
Vid starUmålfår det gärna finnas en gemensam spårcentral med information och en
liten "cykelpark" för exempelvis teknikträning och BMX.
Köpings Cykelklubb och Köping-Kolsva Orienteringsklubb har lovat att ställa upp och
hjälpa till i projektet.

Fördelarna med ovan förslag är bland annat.

Få en plats där vi kan anordna t.ex prova på dagar för allmänheten och på så vis
stimulera personer till ett idrottande i förening.

Det blir lättare att fånga upp och attrahera ungdomar som vill prova på mtb. ldag så
finns det tyvärr ett antal mtb-ungdomar i Köping som väljer att representera klubbar i

andra kommuner på grund av att det finns mycket bättre förutsättningar att utöva
sporten där.

Lättare att bedriva kontinuerlig mtb{räning för ungdomar då det skulle finnas en "fast
plats" att vara på.

Bättre för alla mtb-cyklister att ha ett ställe/område där man kan träna teknik och fart
utan att känna sig i vägen för övriga motionärer och trafikanter i Köping.

Mojlighet och lättare för föreningar att samarbeta, framför allt på ungdomssidan. Till
exempel genom gemensamma träningar och tävlingar.

Möjlighet att iframtiden arrangera mtb-tävlingar och mtb-orienteringstävlingar, som är
en växande gren inom orienteringssporten, och genom det på nytt sätta Köping på
Sveriges cykelkarta.

Flera kommuner i Sverige har redan utvecklat liknande koncept och responsen har
varit mycket god. I dag är mtb nästan lika stort som längskiddåkning och drygt 30 000
cyklister deltog i vasaloppets olika distanser sommaren 2016.. Runt om i landet
arrangeras det en stor mängd tävlingar och motionslopp i mtb för alla åldrar.
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BYGG 2016-000475

2076-05-23
MON 5

moR"ÁrvcnrRt't g

PREL

16-001568
20 16-10-25

PREL

16-001569
2016- 10-2s

RAD

16-001415
20 16-10-05

RAD

16-001416
2016-10-0s

BESLUT

Preliminär
tomtfördeln¡ng

BESLUT

Preliminår
tomtfördelning

BESLUT

Övriga markärenden

BESLUT

Övriga markärenden

Beslut from:2016-10-01
tom: 2016-10-31

Ärende Objekt
MEX-Markärenden
BYGG 2016-000058 KVISTEN 1
2016-02-12 PELARSKOGSGATAN 34

Prel¡minär anvisning av en tomt vid
Pelarskogsgatan i Köping

fntressent

Sökande
Magnus Loman

ÏMMERMANSGATAN 9

731 54 KöPING
Sökande

Susanne Loman

TIMMERMANSGATAN 9

73r s4 xöprnc

Sökande
Rany Saleem

SVEAVÄGEN 20 c LGH 1102

731 30 rcöptt,lc
Sökande
Carl-magnus Sundberg

Tallmätaregatan 13

73L 54 KÖPING
Sökande

Helena Sundberg

Tallmätaregatan 13

73L 54 röpIruc
Sökande
Kimmo Isotalo

Timmermansgatan 35

73r 54 xöptl\lc
Sökande

L¡a Elg, T¡mmermansgatan 35,73L 54

Beslut TyplSlag Datum Utfall

2016-L0-25 Godkännes

20I6-LO-25 Godkännes

20 16- 10-0s

2016-10-05 Försäljes

Instanstyp

Def egat
Mikael Norman

Delegat

M¡kael Norman

Delegat

Mikael Norman

Delegat

Mikael Norman

Prel¡minär anv¡sning av tomt vid
Pinnmogatan / Morängatan

BYGG 2016-000645 teLlmÄtRnrru :
2016-oe-31 teLLmÄtnnecATAN 13

Friköp av tomträtt Tallmätaren 3

BYGG 2016.000643 LYSMASKEN 1

2016-08-31 TiMMERMANSGATAN 35

Friköp av tomträtt Lysmasken 1

Adress

l\'€, ?=
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Ir
Besöksadress Telefon/Fax

0227-253 47
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Krist¡nelundsvägen 4 Kristinelundsvägen 4

KOPiNG

Webbadress/ E-post
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Beslut from:2016-10-01
tom: 2016-10-31

Objekt fntressent Beslut TyplSlag Datum Utfall fnstanstyp

BYGG 2016-000672 SKRIDSKON 1

2016-09-13 SKRIDSKOGATAN 29

Friköp av tomtrátt Skridskon 1

Sökande
Kumrije Haz¡ri

Skridskogatan 29

73t s2 röp¡rrlc
Sökande

Isma¡l Haz¡ri

Skridskogatan 29

73L sz röpllc

Sökande
Bo Lennart Fransson

Skolvi!gen 50

73r s2 röplruc
Sökande

Penny Elisabeth Fransson

Skolvãgen 50

73L 52 röplrrlc

Sökande
Juho R¡sto Rikhard Mikkilä

Trollsländegatan 3B

73L s2 röprruc

BYGG 2016-000647
20 16-08-3 1

Friköp av tomträtt Stoet 26

BYGG 2016-000648

2016-08-3 1

Fr¡köp av tomträtt Trollsländan 11

Adress

STOET 26

srolvÄcrn 5o

TROLLSLANDAN 11

tnousLRiloEGATAN 38

BESLUT

Ovriga markårenden

BESLUT

Óvriga markärenden

20 16-10-05

2016-10-05 Försäljes

RAD

t6-001417
2016-10-05

RAD

16-001418
20 16-10-05

RAD

16-00 1419
2016-10-05

BESLUT

Ovriga markärenden
2016-10-05 Försäljes Delegat

Mikael Norman

Delegat

Mikael Norman

Delegat

Mikael Norman

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon/Fax
o22L-253 47Kristinelundsvägen 4

Webba d ress/ E-post


