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Förbundsordning för kommunalförbundet
Miljösamverkan östra Skaraborg

1 ~ Förbundets bildande och medlemmar
Genom att anta en förbundsordning bildades kommunal%rbundet på så sätt att
kommunerna Falköping, Hjo, Tibro och Skövde överlät till förbundet att ut%ra
myndighetsutövningen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet,
Kommunalförbundet bildades den 1 oktober 2010. Verksamhetsövergång ägde
rum den 1 januari 2011.

Karlsborgs kornmun inträder som mcdlexn i kommunalförbundet den 1 januari
2013. Verksamhetsövergång sker 1 j anuari 2013.

Medlemmar i kommunalförbundet är från och rned den 1 januari 2013
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

2 §Kommunalförbundets ändamål
Ändamålet med kommunalförbundet är att verka för hög effektivitet, kvalitet och
säkerhet i de verksamheter som kommunalförbundet enligt denna
förbundsordning har ålagts och genom samordning också ansvara för hög
kostnadseffektivitet och minskad byråkrati.

3 §Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Miljösamverkan östra Skaraborg. Förbundet har
sitt säte i Skövde.

4 §Varaktighet
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

5 §Organisation
Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsdirektion och en nämnd.
Nämndens namn är Miljönämnden östra Skaraborg. Nämnden är underställd
förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen ska utöva uppsikt över nämnden.

6 §Förbundsdirektion
Direktionen utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd från
respektive medlemskommun. Varje kommun utser därutöver två ersättare.

Direktionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Ord%randeskapen löper i tvåårsperioder från den 1 januari till den 31 december
respektive period.

Förbundsdirektionen har ett beredande organ som består av förbundschefen och
medlemskommunernas kommunchefer. Förbundschefen är ansvarig samordnare
och sammankallande.
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7 §Miljönämnden östra Skaraborg

Miljönämnden östra Skaraborg består av två ledamöter och två ersättare från varje
medlemskommun. Ledamöter och ersättare utses av förbundsdirektionen på
förslag av respektiti-e kommuns fullmäktige. Nämnden har sitt säte i Skövde.

Nämnden har en ordförande och två vice ordföranden vilka utses av
förbundsdirektionen i fyraårsperioder från den 1 januari till den 31 december
respektive period.

Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Vid
förhinder är ledarnoten skyldig att själv kalla sin ersättare.

Nämndens tjänstemannaorganisation ].eds av %rbundschefen.

$ §Valbarhet och tjänstgöringstid
I fråga o1n valbarhet till direktionen, dvs, sättet att utse ledamöter och ersättare
samt deras mandatperiod, tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 23-25 §och 4 kap.
23a §kommunallagen (SFS 1991:900). Vad avser nämnden tillämpas reglerna i
4 kap. 5-10a §och 6 kap. 12-14 §kommunallagen.

Mandatperioden för nämnden är den tid soin medlemmarna gemensamt
bestämmer i samband med val a~~ ledamöter och ersättare. En mandatperiod får
sträcka sig längst till och med den a ldecember det år allmänna val hålls i hela
landet.

9 §Uppgifter för miljönämnden
Miljönämnden ansvarar för de samverkande kommunernas prövning, tillsyn och
miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar,
förordningar och föreskrifter, inklusive lokala föreskrifter %r att skydda
människors hälsa. Nämnden. ansvarar vidare %r de övriga uppgifter som enligt
svensk lag eller Europeiska unionens bestämmelser ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden ansvarar för behovsutredning samt framtagande av årlig tillsynsplan.

Nämnden utövar också tillsyn enligt tobakslagen vad avser rökfria lokaler, och
enligt strålskyddslagen vad gäller solarier, samt enligt miljöbalken över
naturreservat som beslutats av kommunen.

Nämnden besvarar remisser från medlemskommunerna, besvarar interpellationer
och frågor från respektive kommunfullmäktige, svarar för information om miljö-
ocli hälsoskyddsfrågor inom verksamhetsområdet, bistår medlemskommunerna
med expertkunskaper inom verksamhetsområdet, deltar i det lokala folkhälso-
arbetet, bistår med underlag för den kommunala planeringen, åter%r erfarenheter
från tillsynen och miljöövervakning till medlemskommunerna, bedriver
miljöövervakning t.ex. luft-, natur- och vattenundersökningar samt deltar i
medlemskommunernas krisberedskapshantering.

Däremot ingår inte Agenda 21, naturvårdsarbete, energirådgivning samt tillsyn
enligt tobakslagen vad avser %rsäljning av tobak.



3 (6)

10 §Kungörelser och tillkännagivanden
Kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll m.m. sker på
Skövde kommuns anslagstavla och för kännedom på övriga medlemskommuners
anslagstavlor och på Miljösamverkans webbplats www.miljoskaraborg.se.

11 ;Styrning och färvaltning
Förbundsdirektionen styr och följer upp sin verksamhet.

Förbundschefen ansvarar för förvaltning och verkställighet av
förbundsdirektionens beslut.

Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning ocli en delegationsordning för sin
verksamhet. Nämnden upprättar en delegationsordning för sin verksamhet.

12 §Räkenskaper och kassaförvaltning
Kommunalförbundet ska, tills %rbundsdirektionen beslutar annat, under
%rbundsdirektionens ansvar träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och
kassaförvaltning med ekonomienheten hos Skövde kommun.

13 §Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet, i den mån de inte täcks på
annat sätt, betalas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna
fördelas proportionellt mellan %rbundsmedlemmarna enligt Statistiska
centralbyråns senaste befolkningsstatistik den 31 december för helåret.

Medlemsavgiften betalas mot faktura halvårsvis i förskott med halva det belopp
som budgeterats för året.

14 §Lån, borgen m.m.
Kommunalförbundet får inte ta lån motsvarande högre belopp än 3 miljoner
kronor utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan
%rbundsmedlemmarnas godkännande.

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder.

15 §Andel tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets
tillgångar och skulder i %rhållande till befolkningsmängden enligt Statistiska
centralbyråns befolkningsstatistik den 31 december ivr helåret.

Dessa grunder ska även tillämpas vid ski$e av kommunalförbundets behållna
tillgångar vid förbundets upplösning eller enskild kommuns utträde.

16 §Budget
Förbundsdirektionen ska under juni månad fastställa budgeten för nästkommande
år vid ett förbundsdirektionssammanträde som är öppet för allmänheten.
Medlemmarnas andel enligt 15 §ska då också fastställas.
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Kungörelse om förbundsdirektionens budgetsammanträde ska ske genom anslag
på medlemskommunernas anslagstavlor och Miljösamverkans webbplats
www.miljoskaraborg.se. Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har
ledamöterna i medlemskommunernas fullmäktige rätt att yttra sig.

17 §Revisorer
För kommunalförbundet ska det finnas två revisorer med samma mandattid som
direktionen. Revisorerna väljs genom att medlemskommunerna väljer en vardera
enligt en rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Falköping,
Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro).

Den färsta kommunen i turordningen är sammankallande.

18 §Ändring av förbundsordning
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen bereds av förbundsdirektionen och
antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

19 §Utträde
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunal%rbundet enligt 3 kap. 26 §
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre år.

20 §Likvidation
Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i
likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation tre år efter det att en
medlemskommun begärt sitt utträde enligt 19 § om inte de kvarvarande
kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom %rbundet. Vid skifte av
kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de
andelar som anges 15 §. När kommunalförbundet har trätt i likvidation ska
förbundets egendom i den mån det behövs fär likvidationen förvandlas till
kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av direktionen
i egenskap av likvidator. Verksamheten iar tillfälligt fortsätta om det behövs för
en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen lämna en
slutredovisning %r sin förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en
förvaltningsberättelse soin rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår
som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunal%rbundets
tillgångar. Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska bifogas direktionens beslut om vilken av
förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de handlingar som hör
till förbundets arkiv.

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en
revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått
likvidationen som likvidationsfasen. När förvaltningsberättelsen,
redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga
förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.

21 §Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol.
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22 §Ersättningar
Ledamöter i förbundsdirektionen som är heltidsarvoderade undra kommunala
uppdrag har inte rätt till arvode eller andra ekonomiska förmåner. Ö~~riga
ledamöter och ersättare har rätt till arvode på samma grunder som ledamöterna i
nämnden.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner för ledamöterna i nämnden bestäms
enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevald i Skövde kommun. Fast
arvode till miljönämndens ordförande och vice ordförande fastställs av
förbundsdirektionen.

23 §Medlemskommuns rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse hos en medlemskommun har rätt att
väcka ärende hos kommunalförbundet.

24 §Information till medlemskommunerna
Information till medlemskommunerna ges genom översändande av protokoll från
förbundsdirektionens sammanträden samt verksamhetsplan, årsredovisning,
budget och bokslut. På begäran från medlemskommun ska kommunalförbundet
lämna annan information om verksamheten.

25 §Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan
behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att en ny
medlem får ingå i kornmunaltörbundet. Beslut om nymedlems inträde i %rbundet
fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. En nymedlem har antagits när
samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av
%rbundsmedlemmarna.
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