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KF § 1  Dnr 2013/KS441   106 
 
Revidering av förbundsordning och reglemente Miljöförbundet 
Blekinge Väst 
 
Enligt gällande förbundsordning har förbundsdirektionen för Miljöförbundet 
Blekinge väst i uppgift att inom hela verksamhetsområdet fastställa taxor och 
avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla 
utan avgift. 
 
I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 
december 2013 slår domstolen fast att regeringsformen inte medger att 
beslut om tillsynstaxor överlåts från medlemskommuner till 
kommunalförbund. Till följd av beslutet föreslås kommunfullmäktige att 
godkänna reviderad förbundsordning med tillhörande reviderat reglemente 
för förbundsdirektionen att gälla fr.o.m. 1 januari 2014. Revideringen gäller 
enbart rätten att besluta om taxor. 
 
Olofströms kommunfullmäktige beslutar för Olofström. Beslut krävs från 
samtliga medlemskommuner. 
_____  
 
Beredning  
Kommunstyrelsen 2014-01-07 § 1 
_____  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente för Miljöförbundet 
Blekinge Väst godkänns att gälla fr.o.m. 1 januari 2014. 
_____  
 
Delges: Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst 
Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst - kommunalförbund med förbundsdirektion  
§ 1  

Medlemmar, namn och säte  

Kommunalförbundets namn är Miljöförbundet Blekinge Väst och det har sitt säte i Sölvesborg. 
Medlemmar i kommunalförbundet är Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.  

§ 2  

Ändamål  

Miljöförbundet Blekinge Väst ska fullgöra medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.  

Förbundet fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder.  

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa 
verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från beställaren.  

§ 3  

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutförhet  

Miljöförbundet Blekinge Väst är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som tillika är 
förbundsstyrelse. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. För direktionen gäller 
reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.  

Direktionen består av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav varje medlemskommun utser 
tre ledamöter och tre ersättare. För varje mandatperiod skall direktionen inom sig utse ordförande och 
två vice ordförande. Ordförande skall utses bland ledamöterna från Olofströms kommun och förste vice 
ordförande skall utses bland ledamöterna från Karlshamns kommun. Andre vice ordförande skall utses 
bland ledamöter från något av de partier som utgjort minoritet vid valet av ordförande i direktionen. 
Mandatperioden för ledamot och ersättare är fyra år räknat från den 1 januari året efter då allmänna val 
till fullmäktige ägt rum i hela landet.  

För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är närvarande. Före 
beslut av principiell eller strategisk betydelse ska samråd ske med samtliga medlemskommuner.  

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd ersättare, har närvaro- 
och yttranderätt i direktionen.  

Ärenden i direktionen får väckas av  

• ledamot i direktionen  
• medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt  
• organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt  

Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet 
inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. Före sådant beslut skall medlemskommunerna yttra 
sig över beslutsförslaget.  

§ 4  

Revisorer  

Miljöförbundet Blekinge Väst skall revideras av två revisorer som utses av Karlshamns kommuns 
fullmäktige, efter samråd med och nominering från de övriga medlemskommunerna. Revisor skall inte 
utses från ordförandekommunen.  
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Revisionsberättelsen avges till samtliga medlemskommuners fullmäktige. Varje fullmäktige skall besluta 
om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Mandatperioden för revisorer är fyra år, räknat från den 1 
januari året efter det då allmänna val till fullmäktige ägt rum i hela landet.  

§ 5  

Protokoll och kungörelser  

Tillkännagivande av Miljöförbundet Blekinge Västs justerade protokoll och kungörelser skall ske på 
förbundets anslagstavla och hemsida. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall fastställas 
skall dessutom anslås på medlemskommunernas anslagstavlor och hemsidor samt annonseras i lokal 
dagspress.  

§ 6  

Kostnadstäckning och andel i tillgångar eller skulder  

Kostnaderna för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsverksamhet som inte täcks på annat sätt 
regleras genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall fördelas mellan 
medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den 1 november 
året före verksamhetsåret. Samma fördelning skall ske för borgen eller andra förbindelser för 
medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet.  

Miljöförbundet Blekinge Västs medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder 
i proportion till vad medlemskommunerna tillskjutit till verksamheten, se kostnadstäckning ovan. 
Miljöförbundet Blekinge Väst äger rätt att upptaga lån upp till totalt 1 miljon kronor, men får inte gå i 
borgen eller teckna andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande.  

Angivna fördelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar 
och skulder som föranletts av förbundets likvidation.  

§ 7  

Budget och budgetprocess  

I miljöförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de intäkter 
förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.  

Miljöförbundet Blekinge Väst skall årligen fastställa budget för nästkommande år. Senast den 31 maj 
skall samråd med respektive kommun ske och medlemskommunerna skall ha beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på budget. Senast den 30 september skall av direktionen beslutat budgetförslag överlämnas 
till respektive kommun för beslut. Budgeten skall vara fastställd senast den 30 oktober, om inte 
synnerliga skäl föreligger. Budgetsammanträde skall vara offentligt och kungöras enligt 
förbundsordningen § 5.  

Årsredovisning skall godkännas och lämnas till medlemskommunernas fullmäktige för beslut om 
ansvarsfrihet senast 1 juni året efter det år som redovisningen avser.  

§ 8  

Arvoden  

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer skall 
utgå enligt de regler som tillämpas av Karlshamns kommun.  

Årsarvode till ordförande utgår med 100 % av aktuellt kommunbasbelopp i Karlshamns kommun, till de 
två vice ordförandena utgår årsarvode med 50 % av aktuellt kommunbasbelopp. Till övriga ledamöter i 
direktionen utgår sammanträdesersättning med 1,2 % av kommunbasbeloppet per sammanträde.  

Årsarvodet till revisorer utgår med 10 % av aktuellt kommunbasbelopp.  

Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som direktionen inrättar 
enligt § 3.  
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§ 9  

Ändringar i förbundsordningen  

Kommunalförbundet är bildat från och med den 1 januari 2005.  

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje medlemskommuns fullmäktige.  

§ 10  

Medlemskommunernas insyn  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun.  

§ 11  

Tvister  

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun och förbundet 
skall avgöras enligt svensk lag om skiljemannaförfarande.  

§ 12  

Utträde  

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde ur 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Uppsägningen skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre år 
räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde ur Miljöförbundet Blekinge Väst skall fördelning av tillgångar och skulder samt övriga 
ekonomiska mellanhavanden regleras mellan kommunalförbundet och den utträdande 
medlemskommunen utifrån andelarna i § 6. All materiel skall av oberoende värderingsman värderas och 
delas ut till den utträdande kommunen i proportion enligt § 6, alternativt omvandlas till likvida medel. 
Den utträdande kommunen övertar personal enligt andel i § 6.  

Vid utträdet skall de kvarvarande medlemskommunerna antaga de förändringar i förbundsordningen som 
föranletts av utträdet.  

§ 13  

Likvidation och upplösning  

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 12 är till 
ända skall Miljöförbundet Blekinge Väst omedelbart träda i likvidation.  

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna genom 
samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom.  

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.  

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i § 6 angivna 
fördelningsgrunden gälla. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten 
får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.  

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med 
en redovisning för skiftet av tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
medlemskommuner är Miljöförbundet Blekinge Väst upplöst.  

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av direktionen får 
väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen 
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delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd 
skall likvidationen fortsätta.  

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Sölvesborgs kommun överta vården av de handlingar som 
tillhört Miljöförbundet Blekinge Väst.  

_____  
 

 

Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge väst  
Direktionen har till uppgift att:  

• vara medlemskommunernas miljönämnd  
• svara för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet  
• inom hela sitt verksamhetsområde fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte 

skall författningsenligt tillhandahålla utan avgift  
• handha förvaltningen av förbundets angelägenheter  
• utöva arbetsgivaransvaret och ansvara för arbetsmiljön inom förbundet  
• sluta avtal för förbundets räkning inom närliggande verksamhetsområden samt  
• i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av förbundsordningen  
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Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-01-07 kl:19.05 – 19.30 
 
Beslutande Enligt bil. förteckning 
 Anita Skarphagen (S), ordf.  
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
Utses att justera Yvonne Andreasson (S), Annika Aronsson (M)  Paragrafer 1-6
  
 
 
Justeringens plats och tid Direktjustering, Folkets Hus 2014-01-07 
 
 
Sekreterare Iréne Robertsson .............................................................................  
 
 
Ordförande Anita Skarphagen ............................................................................  
 
 
Justerande Yvonne Andreasson ........................................................................  
 
 
Justerande Annika Aronsson ....................................................................  
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
ANSLAG / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-01-07, direktjustering 
 
Datum för anslags 2014-01-07 Datum för anslags 2014-01-29 
uppsättande  nedtagande 
 
 
 
 
Underskrift.......................................................................................................
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KOMMUNFULLMÄKTIGE – NÄRVAROLISTA    2014-01-07 
LEDAMÖTER ERS NÄRVARANDE 
S Margaretha Olsson   
S Jan Björkman   
S Anita Skarphagen   
S Kjell-Åke Karlsson Nedjo Diljkan  
S Nelly Alvarsson Maarit Torikka  
    S Kaj Joelsson Ingrid Karlsson  
S  Pirjo Veteli    
S Rolf Persson   
S Ingrid Karlsson Linda Rehn  
S Lars-Göran Karlsson   
    S Sonja Lundh   
S Miroslav Milurovic   
S Yvonne Andréasson Justerar  
S Patrik Sjöstedt    
S Karin Björnsson Ola Bengtsson  
    S Richard Pelle Vidén   
S Björn Olsson   
S Britt-Marie Karlsson   
S Håkan Assarsson   
S Siw Henriczon   
    S Ann Rajalampi Håkan Björkman  
S Hans Åkesson   
S Eva Johnsson   
S Karmen Björkman   
S Johnny Andreasson   
    V Ted Bergdahl Hannu Lahdenperä  
V Ivan Todorov Karl Johnsson  
V Jennie Johannesson   
V Anna K Mårtensson   
    MP Jacek Jurkowski   
    M Robert Gajos   
M Marianne Eriksson   
M Gert Hoff   
M Patrik Krupa   
M Annika Aronsson Justerar  
    C Rolf Jönsson   
C Malin Åman   
C Gert Gustavsson   
C Bodil Jönsson   
C Christoffer Nilsson-Magnstedt Andreas Brovall  
    FP Erika Nagy   
FP Per-Axel Olsson Rolf Liljequist  
    KD Klavs Wix Nielsen   
KD Thommy Svensson   
KD Britta Lindgren   
    SD Tomas Fredriksson   
SD Yngve Svensson    
SD Magnus Bengtsson   
SD Rolf Witte   
  48  
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