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Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun § 9/2021-02-08
Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun § 30/2021-03-01

§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets (förbundet) namn är Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Förbundet har sitt säte i Hultsfred.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är Hultsfreds kommun och Högsby kommun.
§ 3 Ändamål m.m
Medlemmarna överlåter skötseln av nedan angivna kommunala angelägenheter inom det kommunaltekniska området till förbundet. Ändamålet med
överlåtelsen är att samnyttja och säkra kompetens.
I överlåtelserna av de olika angelägenheterna ingår den administration som
följer av att förbundet har övertagit ansvaret för dessa angelägenheter.
§ 3.1 Det offentliga rummet
Medlemmarna överlåter den del av huvudmannaskapet som avser drift och
underhåll av
- gator och vägar
- parker
- lekplatser
Medlemmarna överlåter därvid till förbundet att yttra sig över ansökningar om
tillstånd enligt ordningslagen.
Förbundet ska på egen bekostnad initiera och ta fram underlag för förslag till
beslut om eller ändringar i föreskrifter med stöd av ordningslagen.
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§ 3.2 Flyttning av fordon
Medlemmarna överlåter den delen av ansvaret som kommunal myndighet enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, som avser genomförandet av flyttningen av fordonen och förvaringen.
§ 3.3 Avfalls- och renhållningsverksamhet
Medlemmarna överlåter det kommunala ansvaret för bortskaffning av avfall
och för renhållning enligt 15 kap. miljöbalken.
I detta ingår att fakturera de avgifter som huvudman för avfallsverksamheten
har rätt att ta ut enligt lag och fastställd taxa.
Förbundet ska på egen bekostnad initiera och ta fram underlag för förslag till
beslut om eller ändringar i föreskrifter (renhållningsordning och avfallsplan)
med stöd av 15 kap. miljöbalken.
§ 3.4 Vatten och avlopp
Medlemmarna överlåter den del av huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna vattentjänster som avser utbyggnad, drift och underhåll av respektive
medlems allmänna vatten- och avloppsanläggning.
I detta ingår att för medlemmarnas räkning fakturera de avgifter som huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har rätt att ta ut enligt
lag och fastställd taxa.
§ 3.5 Markfrågor
Medlemmarna överlåter den del av huvudmannaskapet för markförsörjning
som avser administration i form av
A. prövning ansökningar om rätt att gräva i kommunal mark (grävningstillstånd/schakttillstånd) och inom ramen för av respektive medlems fullmäktige fastställda villkor för sådana madgivanden
B. samordning av grävning/schaktning i mark tillhörig förbundsmedlem
I punkterna ovan ingår att för förbundsmedlemmarnas räkning fakturera avgifter enligt av respektive medlems fullmäktige fastställd taxa.
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§ 3.6 Kommunikationer
Medlemmarna överlåter den del av huvudmannaskapet för intressebevakning
kring statliga infrastrukturfrågor och andra frågor om kommunikationer, som
avser administration och drift.
§ 3.7 Energirådgivning
Medlemmarna överlåter till förbundet att sköta energirådgivningen.
§ 3.8 Skogsförvaltning
Medlemmarna överlåter till förbundet att sköta skogsförvaltningen.
§ 3.9 Yttranden enligt kamerabevakningslagen
Medlemmarna överlåter till förbundet att avge yttranden enligt 12 § i kamerabevakningslagen.
§ 3.10 Överlåtelse från Hultsfred av kommunens ansvar för bostadsanpassning
Hultsfred kommun överlåter till förbundet sitt ansvar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
§ 3.11 Överlåtelse från Hultsfred av kommunens ansvar för bredbandsstrategi och bredbandssamordning
Hultsfreds kommun överlåter till förbundet att ansvara för kommunens bredbandsstrategi och bredbandssamordning.
§ 3.12 Överlåtelse från Hultsfred av kommunens ansvar för skolskjutssamordning
Hultsfreds kommun överlåter till förbundet att vara utförarorganisation för
skolskjutssamordning.
§ 4 Samordning med medlemskommunerna
Förbundet ska sträva efter att genom samråd och samordning med medlemskommunerna bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt till gagn
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för kommunmedlemmarna och härvid följa de samordningsdirektiv som medlemskommunerna kan komma att fastställa i syfte att nå samordningsvinster.
§ 4.1 Upphandling
Förbundet ska samordna sina egna och medlemmarnas upphandlingar där medlemmarna och förbundet har angränsande ansvar om det är ekonomiskt och
verksamhetsmässigt effektivt.
För att säkerställa ekonomiskt effektiv verksamhet ska förbundet genomföra
sina upphandlingar i samverkan med inköpscentralen genom Västerviks kommun.
Reglering av kostnader för sådana samordnade verksamheter ska ske till självkostnadspris mot ett årligen av den som utför den samordnade verksamheten
upprättat debiteringsunderlag.
§ 5 Krisledning
Om medlems krisledningsnämnd eller medlems ledande tjänsteperson eller den
tjänsteperson som leder medlems krisledningsarbete så beslutar ska förbundet
ingå i medlemmens ledningsorganisation för kris eller katastrofer, när det i
medlemskommunen råder höjd beredskap eller föreligger en extraordinär händelse. Vardera medlemmen eller förbundet bär i dessa situationer sina egna
kostnader.
§ 6 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen
gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.
§ 7 Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare.
Hultsfreds kommun väljer fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Högsby
kommun väljer fyra ledamöter (4) och fyra (4) ersättare.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande
och en vice ordförande. Vice ordförande ska väljas från medlemskommun som
inte har ordförandeposten.
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i sammanträdet ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första
hand ska ersättare vald av samma medlem som den frånvarande ledamoten
tjänstgöra. De kallas in i den ordning de är valda av medlemmen.
För beslut gäller enkel majoritet om inte annat anges i lag eller annan författning.
§ 8 Revisorer
Förbundet ska ha tre (3) revisorer och tre (3) revisorsersättare. Kommunfullmäktige i Högsby utser revisorerna och ersättarna. Av dessa ska en revisor och
en ersättare väljas bland de i kommunfullmäktige i Hultsfred valda revisorerna
och ersättarna. Valet ska föregås av samråd med presidiet i kommunfullmäktige i Hultsfred.
Ersättare inträder endast vid förhinder för ordinarie revisor.
Revisorer och ersättare väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen.
§ 9 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av
1. ledamot i direktionen
2. förbundsmedlem genom framställan från respektive kommunfullmäktige
eller kommunstyrelse
3. organ under direktionen om direktionen medgivit sådan rätt
§ 10 Närvarorätt
Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Ledamot eller ersättare i förbundsmedlems fullmäktige har rätt att närvara vid förbundsdirektionens sammanträden.
§ 11 Förbundets anslagstavla
Förbundets anslagstavla ska finnas på förbundets hemsida.
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§ 12 Finansiering och kostnadsfördelning
De taxefinansierade verksamheterna enligt §§ 3.3-3.4 finansieras fullt ut genom de avgifter som tar ut med stöd av taxor som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun beslutar om. Förbundet ska på egen bekostnad ta
fram förslag på sådana taxor. Detsamma gäller uppgifter som utförs enligt
punkterna 3.5. Verksamhet enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i
vissa fall finansieras genom den rätt till ersättning för kostnader som följer av
lagen.
Övriga kostnader för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, finansernas genom ersättning från förbundsmedlemmarna. Kostnader
för personal som finansieras av sådan ersättning ska inte bokföras på investeringsobjekt.
Kostnaderna ska fördelas så att de hänförs till respektive kommun och verksamhet som kostnaden avser.
Gemensamma kostnader som inte specifikt kan hänföras till enskild medlem
ska fördelas efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den 1 november före verksamhetsåret.
Med tillämpning av 9 kap 11 § kommunallagen ska skulder täckas av respektive medlemskommun efter dess redovisade andel av skulden.
Medlemmarnas ersättning betalas till förbundet månadsvis i förskott enligt den
betalningsplan som förbundet senast i december året innan budgetåret redovisar. Om förbundets behov av likvida medel förändras kan betalningsplanen justeras efter överenskommelse med respektive medlemskommun.
För den taxefinansierade verksamheten enligt §§ 3.3-3.4 ska årets resultat balanseras över i ny räkning. För övrig verksamhet avgör respektive medlemskommun hur det positiva resultatet (förändring av eget kapital) ska hanteras.
Förbundet får inte utan medgivande från samtliga förbundsmedlemmar genomföra investeringar, ådra sig kostnader eller ingå borgensåtaganden utöver vad
som följer av fastställd budget. Förbundet får därvid för sin verksamhet uppta
lån intill sammanlagt 10 miljoner kronor. Förbundet får inte ingå borgen eller
andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

7 (9)
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
§ 13 Andel i tillgångar och skulder
Medlemmarnas andelstal i förbundets behållna förmögenhet utgörs av summan
av vad var och en erlagt till förbundet eller skulle ha erlagt vid utgången av föregående räkenskapsår satt i förhållande till summan av vad samtliga medlemmar erlagt eller skulle ha erlagt sedan de inträdde i förbundet.
§ 14 Budget och styrning
Direktionen ska följa medlemskommunernas direktiv för att ta fram budget och
styrning i övrigt.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten i enlighet med vad som
stadgas i 8 kap 14 § kommunallagen. Om förbundet befarar att det inte kan
verkställa ett uppdrag utifrån överenskommet driftbidrag, ska förbundet rapportera det till berörd förbundsmedlem och om behov föreligger ta upp förhandling om det med berör kommun, liksom om förändring av verksamhetens
omfattning och inriktning.
Förbundet ska tillämpa Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation
om avskrivningstider och internränta.
§ 14.1 Uppsikt, information och dialog
Direktionen ska löpande informera förbundsmedlemmarna om sin verksamhet.
Protokoll från direktionens och andra organs sammanträden ska löpande finnas
tillgängliga på förbundets hemsida.
Innan direktionen fattar beslut i angelägenheter av principiell betydelse eller
annars av större vikt, inkluderande större organisationsförändringar, ska samråd ske med förbundsmedlemmarna. Förbundet ska därutöver föra dialog med
förbundsmedlemmarna i enlighet med en för varje år fastställd dialogplan. Dialogplanen tas fram i samråd med respektive förbundsmedlem.
Förbundet ska tillhandahålla den information förbundsmedlemmarna efterfrågar på det sätt var och en av dem begär.
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§ 14.2 Försäkringar
Förbundet är ansvarig att teckna de försäkringar som erfordras.
§ 15 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i direktionen eller annat organ som direktionen tillsätter, revisorer och revisorsersättare betalas ut enligt det beslut om ersättningar som gäller för förtroendevalda i Hultsfreds kommun.
§ 16 Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat på obestämd tid.
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två
år räknat från ingången av den månad då uppsägningen sker.
Om förbundet vid tiden för en förbundsmedlems begäran om utträde har fler än
två medlemmar, ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
förbundet och den utträdande medlemmen bestämmas i en överenskommelse
mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
§ 17 Likvidation och upplösning
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när
uppsägningstiden enligt § 16 ovan är till ända, ska förbundet omedelbart träda i
likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om det vid den tidpunkt då en förbundsmedlem meddelar sitt beslut om utträde, endast finns två förbundsmedlemmar. Likvidationen träder i kraft vid utgången av uppsägningstiden enligt
§ 16 ovan.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
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Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska
den i § 12 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion
eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs
för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge
en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av
behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
§ 18 Tvister
Tvister mellan förbundet och/eller mellan en eller flera förbundsmedlemmar
som berör denna förbundsordning ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse eller kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol.
§ 19 Bildandet och ändringar i förbundsordningen
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från
och med 2011-01-01.
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av medlemmarnas
respektive kommunfullmäktige.

