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Sammanträdesdatum 

A LLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 199 Dnr KS 125/2015 

Fullmakt, Bergslagens Kommunalteknik 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) beslutade vid sammanträde den 

16 oktober 2015 § 131 föreslå medlemskommunerna till fullmakt 

Förslag 
BKT föreslår kommunstyrelsen anta fö ljande fullmakt: 

Representant för Bergslagens Kommunalteknik äger rätt att föra Ljusnarsbergs 

kommuns talan vid domstol och andra myndigheter avseende de verksamheter som 

överlåtits till förbundet. Detta gäller oavsett ägandet av anläggningar överlåtits eller 

ej till förbundet. Delegering av uppdraget sker i enlighet med förbundets 
delegationsordning. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ge Bergslagens Kommunalteknik 
fullmakt enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 





BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Direktionen 
Sammanlrädesdatum Sida 

2015-10-16 

BKT2015-510 

§ 131 

Förslag till beslut om fullmakt från medlemskommunerna 
till Bergslagens kommunalteknik 

Direktionens beslut 

13 

Beslutar att föreslå medlemskommunerna att anta förslag till fullmakt 
enligt följande: 

Representant för Bergslagens kommunalteknik, äger rätt att föra xxx 
kommuns talan vid domstol och andra myndigheter, avseende de 
verksamheter som överlåtits till förbundet. 
Detta oavsett att ägandet av anläggningar ej överlåtits till förbundet. 
Delegering av uppdraget sker därefter i enlighet med förbundets 
delegationsordning. 

Beskrivning av ärendet 
Bergslagens kommunalteknik önskar att få generell fullmakt att föra 
kommunens talan i mål och ärenden inför domstolar och myndigheter i de 
fall det berör anläggningarna som finns kvar i kommunernas ägo. 

Det faktum att anläggningar ägs av kommunen innebär att det är 
kommunen som är huvudmannen i t.ex. ärenden i Va-nämnden. 
Fullmakter kan visserligen utfordas vid varje tillfälle, men eftersom 
sakkunskapen avseende Bergslagens kommunaltekniks verksamheter 
finns inom förbundet så förefaller det naturligt att kommunerna företräds 
av förbundet. 

Direktionen delegerar i sin tur uppdraget att föra kommunens talan vid 
domstolar och andra myndigheter till ordförande eller förbundschef i 
enlighet med "delegationsordning med vidaredelegering" (Dnr BKT2013-
069). 

För ärendet aktuella handlingar 
Delegationsordning 
Förbundsordning 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 
Sammanlrädesdalum Sida 

2015-10-16 14 

Forts §131 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå medlemskommunerna att anta 
förslag till fullmakt enligt följande: 
Representant för Bergslagens kommunalteknik, äger rätt att föra xxx 
kommuns talan vid domstol och andra myndigheter, avseende de 
verksamheter som överlåtits till förbundet. 

Detta oavsett att ägandet av anläggningar ej överlåtits till förbundet. 
Delegering av uppdraget sker därefter i enlighet med förbundets 
delegationsordning. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun KF 
Nora kommun KF 
Ljusnarsbergs kommun KF 
Lindesbergs kommun KF 

Protokollsutdrag till 
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KO·MMUNALTEKNIK 

Ärende 

1. Allmänna ärenden 

Löpande förvaltning 

Brådskande ärenden 
Ta beslut i brådskande 
direktionsärenden 

Utlämnande av allmän handling 
Beslut att inte lämna ut 
allmän handling 

Yttrande vid överklagande 
att inte lämna ut allmän handling 

Arkiv 
Arkivansvarig enligt arkiv-
reglementet 

Kommunens talan 
Föra kommunens talan vid 
domstol och andra myndigheter 

Yttranden 
Avge yttranden med vägledning av 
direktionens fastställda styrdokument 
eller gällande lagstiftning 

Avge yttranden, granskning av planer 

Dnr: BKT2013-069 (2012-454) 

Delegationsordning m ed vidaredelegering 

Delegerat till Delegat Aterrapportering 
av delegationsbeslut 

Förbundschef Medarbetarnas efterlevnad 
av beslut och rutiner 

Ordförande Vice ordförande Direktion 

Förbundschef - Direktion vid avslag 

Förbundschef - Direktion 

Förbundschef Avdelningschef Kansli 

Ordförande eller - Direktion 
Förbundschef 

Förbundschef Avdelningschef 
Kvalitetsledare 

Direktion 

CF-
Förbundschef - Direktion r · 
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Personuppgifter 
Upprätta rutiner enligt PUL Förbundschef Avdelningschef Kansli Direktion 

BKT:s logotype 
Rätt att använda BKT:s logotype Förbundschef - Direktion 

2. Personalärenden 

Anställning 
Anställning av, förordnande av, Förbundschef - Direktion 
ändring av tjänstgöringens 
omfattning och entledigande 
av personal 
-under 14 dagar Förbundschef Avdelningschef/arbetsledare Direktion 
-tidsbegränsad anställning Förbundschef Avdelningschef Direktion 

Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m. 
Avstängning och beslut om 
indragning eller innehållande 
av lön och andra förmåner Förbundschef 

Lönesättning 
-förbundschef Ordförande - Direktion 

-övrig personal Förbundschef - Direktion 
-anställning under 14 dagar Förbundschef Avdelningschef/arbetsledare Direktion 
-tidsbegränsad anställning Förbundschef Avdelningschef efter samråd med Direktion 

personalsekreterare 

Disciplinpåföljd, skriftlig varning Förbundschef - Direktion 

Uppsägning från arbetsgivarens 
sida p.g.a. arbetsbrist eller 
personliga skäl Förbundschef - Direktion 
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Avskedande Förbundschef - Direktion 

Kurser och förmåner 

Deltagande i kurs, konferens 
eller tjänsteresa mer än tre dagar Förbundschef Avdelningschef Direktion 

Egen bil i tjänsten, bilavtal Förbundschef Avdelningschef Direktion 

Tjänstgöring och arbetstid 

Beviljande av tjänstledighet 
-förbundschef Ordförande Direktion 
-övrig personal Förbundschef Avdelningschef 

(Utifrån lag och avtal) Direktion 
Ändrad tjänstgöring vid övertalighet, 
både på egen begäran eller i andra fall 
-förbundschef Ordförande 
-övrig personal Förbundschef Avdelningschef 

(vid egen begäran) Direktion 
Prövning av förbud mot bisyssla 
-förbundschef Ordförande Direktion 
-övrig personal Förbundschef 

Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder 

Rätt att träffa kollektivavtal Förbundschef - Direktion 

Förhandla för förbundet gällande 
lagstiftning om förhandlingsrätt Förbundschef - Direktion 

Beslut om tolkning av anställnings-
och kollektivavtal Förbundschef - Direktion 
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Beslut i enlighet med personal-
politiska beslut tagna av 
Direktionen Förbundschef - Direktion 

Arbetsmiljöansvar 
Ansvar för att verksamheten 
drivs i enlighet med AML och 
AFS Förbundschef Avdelningschef Direktion 

3. Miljöansvar 

Miljöansvar 
Ansvar för att verksamheten 
drivs i enlighet med MB och 
förordningar inom miljöområdet Förbundschef Avdelningschef Direktion 

Kvalitetsledare 

4. Säkerhetsansvar 

Säkerhetsansvar 
Ansvar för att verksamheten drivs i Förbundschef Avdelningschef Direktion 
enlighet med Lagen om skydd mot 
olyckor 

Elsäkerhetsansvar Förbundschef Elektriker med behörighet Direktion 
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5. Ekonomiärenden 

Firmatecknare, budgetfördelning, attesträtt och representation 

Firmatecknare 

Omfördelning av budget max 
tre prisbasbelopp 

Utse attesträttsinnehavare 

Företrädande av förbundet 
vid representation upp till 0,5 
prisbasbelopp 

Avskrivning av fordran samt avbetalning 
Avskrivning av fordran, upp till 
ett prisbasbelopp per motpart 

Överenskommelse om 
avbetalningsplan för 
fordran 

Beslut om inkassoåtgärder, 
ansökan om lagsökning och 
handräckning 

Taxor, skatter och lån 
Tillämpning och tolkning 
av taxor och indexreglering 

Upprättande och underskrift 
av skatte- och inkomst
deklarationer 

Ordförande och förbundschef 
i förening 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Kvalitetsledare Direktion 

Kvalitets ledare Direktion 

Direktion 

Kvalitetsledare Direktion 

Kvalitetsledare Direktion 

Kvalitetsledare Direktion 

Kvalitetsledare Direktion 

Avdelningschef Kansli · Direktion 
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Utbetalning av skatter och 
avgifter, teckna postgiro
konto, utkvittera betalnings
anvisningar 

Placering av likvida medel 

Konvertering av lån 

Upphandling avtal och försäljning 

Upphandling för verksamheten 
inom givna budgetramar 

Tecknande av andra avtal, 
samt leasa 

Försäljning av maskiner, 
redskap, inventarier och 
material 

Bidragsansökningar 
Ansökan om externa 
medel för projekt och 
utveck!ingsarbete 

Beslut om bidrag till 
organisationer 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

F örb u ndschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Avdelningschef Kansli 

Avdelningschef Kansli 

Avdelningschef Kansli 

Avdelningschef 
Kvalitetsledare 

Avdelningschef 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 
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6. Tekniska frågor 

Övergripande 
Förhyrning och uthyrning 
av lokal och mark 

Avtal om intrångsersättning 
samband med anläggnings
arbete 

Gata och park 
Schakt- och grävti!lstånd 

Upprättande av regler 
inklusive ersättningar för 
återställning och framtida underhåll 
efter grävning på allmän plats 

Försäljning av skogsprodukter 

Vatten och avlopp 
Tillämpa ABVA och taxa 
för nyttjande av medlems
kommunernas 
va-anläggningar 

Avfall och återvinning 
Tillämpa renhållnings
föreskrifter och taxa 

Tillämpa avgifter avseende 
Avc och deponi 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Förbundschef 

Kvalitetsledare park/skog, 
gata/trafik och VA-ledningsnät 

Ansvarig handläggare 

Kvalitetsledare gata/trafik 

Kvalitetsledare park/skog 

Kvalitetsledare VA-ledningsnät, 
VA-anläggning 

Kvalitetsledare återvinning 

Kvalitetsledare återvinning 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 

Direktion 
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FÖRBUNDSORDNING 
F ÖR BERGSLAGENS K OMMUNALTEKNIK 

GÄLLANDE FROM 2015-01-01 

1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR 

Sidan 1av6 

Kommunalförbundcts (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora 
kommun och med medlemmarna Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora konununer. 

2 ÄNDAMAL OCH VERKSAMHET 

Ändamilet med förbundet är att medlemmarna i detta överlåter de lagstadgade kommunaltek
niska verksamheterna vatten och avlopp, avfall och gata/trafik till förbundet. 
Dessutom överlåter medlemskommunerna till förbundet skötseln av park, skogsförvaltning, 
idrotts- och fritidsanläggningar samt lokalvård i den omfattning som anges i förbundets 
verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar. Övedåtelsetna inlduderar även kommunernas 
tekniska investeringar inom de överlåtna verksamheterna. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 

Som giund för den löpande verksamheten ska förbundet upprätta en verksamhetsplan och för 
de skattefinansierade verksamheterna även funktionsbeskrivningar. 
Utgångspunkt för verksamhetsplanen är följande dokument. 

Avfall 
Renhållningsföreskrif ter 
Avfallsplan 
Renhållniogs taxa 

Vatten och avlopp 
Allmänna bestämmelser (ABVA) 
Taxa för vatten och avloppsanläggning 

Gator och vägar 
Kriterier, vintetväghållning 
Föreskrifter gångbanerenhållning 

Övrigt 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Entreprenadavtal 
Lagstiftning för verksamheterna 

Gällande 
Gällande 
Gällande 

Gällande 
Gällande 

Gällande 
Gällande 

Gällande 
Gällande 
Gällande 

4 EFFEKTIVITET OCH SAKKUNNIG INFORMATION 

Förbundet ska i sin verksamhet vinnlägga sig om att säkerställa kompetensförsö1jningen, verka 
för hög kvalitet på utförandet samt sträva efter hög ekonomisk effektivitet och att sam
ordningsvinster skapas. 

Hällefors, Li11desbe1;gs, Lj11snarsbe1;gs och Nora kommuner 
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KOMMONALTEKNIK 

5 ORGANISATION OCH STYRNING 

Sidan 2 av 6 

Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen, som också är förbunds
styrelse, utser förbundschef. Förbundet ska i sin styrning regelbundet samråda med företrädare 
för kommunstyrelserna i medlemskom.munerna. 

6 LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 

F örbundsdirektionen ska bestå av nio ledamöter med lika många ersättare. Nora, Hällefors och 
Ljusnarsbergs kommuner utser vardera två ledamöter och Lindesbergs kommun utser tte 
ledamöter. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras 
tjänstgörings tid ska bestämmelserna i 3 kap. 23§ och 24 §och 4 kap. 23a§ första stycket 
kommunallagen tillämpas. 

7 REVISORER 

Förbundet ska ha totalt 6 revisorer, varav Lindesbergs kommun utser tre revisorer och 
Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner utser en revisor vardera. Revisorerna väljs av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna på sätt som gäller för kommun enligt 9 kap. 1 § 
kommunallagen. Revisorerna ska väljas på samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i 
förbundsclirektionen. Revisorer kan omväljas en eller flera gånger. 

Revisorerna ska i enlighet med 9 kap 20 § kommunallagen avge en revisionsberättelse till varje 
medlem. Medlemmarnas kommunfullmäktigen ska sedan var för sig besluta om ansvarsfrihet 
eller ej för direktionen i sin helhet. 

8 lNITIATIVRÄTT OCH NÄRVARORÄTT 

Ärenden i direktionen får väckas av 

0 Ledamot i direktion 

0 Förbundsmedlem geii.om framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 
Ledamöter i medlemmarnas kommunstyrelse har närvaro- och yttranderätt vid direktionens 
sammanträden. 

9 SÄRSKILDA BESLUT 

Förbundet äger ej fatta beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt utan att medlemmarna beretts tillfiilla att ta ställning till nämnda fråga. 

10 KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på varje medlemskommuns 
anslagstavla. Förbundets anslagstavla utgörs av Nora kommuns anslagstavla. 

11 UPPSIKT OCH INFORMATION 

Förbundet står i sin verksamhet enligt 6 kap 1 §kommunallagen under uppsikt av medlem
marnas kommunstyrelser. Förbundet ska därför tillhandahålla den information dessa efterfrågar 
på det sätt var och en av dem begär. Förbundet ska informera medlemmarna om p1incipiella 
händelser eller händelser av vikt för medlemskommunerna 

12 FÖRSÄKRINGAR 

Förbundet är ansvarig att teckna försäkringar för ansvar, den lösa egendom som överförs, samt 
eventuell fast egendom som överförs ägarmässigt. 

Hällefors, Li11desbe1gs, Ljttsnarsbergs och Nora ko11i1mmer 



Sidan3 av 6 

13 BEGRÄNSNINGAR 

Förbundet får inte utan medgivande från samtliga medlemmarna genomforn investeringar eller 
ådra sig kostnader, uppta lån eller ingå borgensåtaganden utöver vad som följer av fastställd 
budget. 

Förbundet ska endast ingå avtal eller ingå andra typer av överenskommelser eller arrangemang 
på marknadsmässiga villkor. 
F örbuadet saknar rätt att utan medgivande från medlemmarna bilda aktiebolag eller andra bolag, 
stiftelser eller ingå som delägare i andra företag. 

Förbundet får inte köpa eller sälja fast egendom eller egendom som förbundet förvärvat från 
medlemskommun utöver vad som följer av fastställd budget eller efter medgivande från den eller 
de medlemmar den fasta egendom en betör. 

14 FINANSIERING 0 CH KOSTNADSFÖRDELNING 
De taxefinansierade verksamheterna vatten och avlopp samt avfall finansieras av de taxor 
kommunfullmäktige i respektive medlemskomrnun beslutar efter förslag från förbundet. 

Kostnaderna för förbundets övriga verksamheter ska i den mån de inte täcks på andra sätt 
finansieras genom bidrag från fötbundsmedlemmarna. 

Kostnaderna ska fördelas så att de hänförs till respektive kommun och verksamhet som 
kostnaden avser. 

Kostnader som inte ditekt kan hänföras till respektive kommun ska fördelas i proportion till 
befolkningsantalet i respektive medlemsk.om.mun vid utgången av det närmast föregående 
kalenderåret. Om den propottionella fördelningen bedöms oskälig kan annan fördelning i 
undantagsfall användas efter beslut av förbundets direktion. 

Utbetalning av ersättningar för de skattefinansierade verksamhetsdelarna sker med 1/ 12 
månadsvis per den 23:e respektive månad från respektive medlemskommun. 
Ersättningsnivån regleras i dessa fall i samband med den årliga budgetprocessen. 

15 BUDGET OCH EKONOMISTYRNING 
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som 
kommunmedlemmarna enats om. Ramen fastställs av kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna efter förslag framtaget av förbundet. Förslag till budgetram för 
nästkommande år ska delges kommunerna under april månad. 
Budgeten ska innehålla en plan avseende förbundets ekonomi under budgetåret samt en genetell 
plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Budgeten ska även innehålla uppgifter 
om den likviditets buffert förbundet ska ha. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslag till budget senast den 15 september. 
Direktionen ska fastställa budgeten för nästkommande år senast i december månad. Budgeten 
fastställs genom att minst två tredjedelar av ledamöterna godkänner förslaget. I samband med att 
budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidraget som medlemmarna ska erlägga 
till förbundet i enlighet med punkt 14. 

Hällefors, Li11desbergs, Lj11snarsbe1gs och Nora kovnmmer 



Farbundet ska redovisa ett preliminärt ekonomiskt resultat till medlemskommunerna i 
månadsskiftet januari/ febmad. 

Förbundets årstedovisning ska lämnas till medlemmarna senast den 30 april. 

Sidan 4av 6 

Senast den 30 aptil varje år ska en uppföljning av förbundets vetkliga kostnadet under det 
föregående räkenskapsåret göras. Den verkliga kostnaden för respektive verksamhet som var 
och en av medlemmarna överlåtit skötsel för till förbundet ska därvid fastställas. Uppföljningen 
ska kommuniceras till medlemmarna i syfte att utgöra del i med.lemmans underlag avseende 
beslut om budgetram för nästkommande åt. 
Om taxefinansierad verksamhet visar övetskott ellet underskott ska, beaktat förbundets 
konsolideringsbehov inom den taxefinansietade verksamheten, justering av aktuell taxa ske. 

Om den verkliga kostnaden fot skattefinansietad verksamhet är högre än den ersättning 
medlemmen etlagt till förbundet under det aktuella verksamhetsåret ska medlemmen täcka 
btisten. Om den verkliga kostnaden för skattefinansierad verksamhet ät lägre än den ersättning 
medlemmen erlagt till förbundet under det aktuella verksamhetsåret ska medlemmen gottsk.tivas 
överskottet. 

Fastställandet av de verkliga kostnaderna samt eventuella över- respektive underskott ska göras 
av förbundsdirektionen senast 30 april. Därefter ska eventuellt överskott utbetalas samt 
underskott inbetalas snarast efter att överskott/ underskott fastställts av direktion. 

16 ÄNDRJNGAR, TILLÄGG OCH ÅTERTAG.ANDE AV VERKSAMHET 

Medlem kan inte, helt eller delvis, återta ansvaret eller överlåta ansvaret till annan avseende de 
uppgifter som medlemmen överlåtit till förbundet med undantag av vad som följer i denna 
punkt Förbundsmedlem kan, för icke lagstadgad verksamhet, lägga ner anläggning eller överlåta 
driftsansvaret för anläggning till ideellt arbetande part. 
Förbundet ska före b eslut ges möjlighet att till medlemmen redovisa konsekvenserna för 
förbundet av föreslagen åtgärd. 
Om förbundet förorsakas merkostnader eller avvecklingskostnader ska medlemmen stå ansvarig 
för kostnaderna. 
I den mån det blir aktuellt med förändringar hanteras detta på följande sätt: 

o vid förändringar av volym/kvalitet ska skriftlig överenskommelse tecknas mellan 
förbundet och medlemskommunen därom. Om detta förorsakar förbundet 
merkostnader-/ avvecklingskostnader ska medlemmen stå ansvarig för kostnaderna 

• vid en investering i en medlemskommun som innebär väsentlig förändrad driftskostnad 
för förbundet ska skriftlig överenskommelse tecknas om reglering mellan förbundet och 
medlemskommunen därom 

e i de fall lagstadgade pålagor förändrar villkoren för verksamheten ska skriftlig 
överenskommelse tecknas om reglering mellan förbundet och mcdlemskommunen 
därom. 

O beroende av ovanstående gället följande vid förbundsmedlems försäljning av fastighet till 
annan än av medlemmen kontrollerat bolag. Förbundsmedlemmen ska så snart so.ro praktiskt 
möjligt meddela förbundet om medlemmen avser att överlåta fastighet för vilken förbundet 
sköter fastighetsförvaltningen. Förbundets skötsel av fastigheten ska, gentemot 
förbundsmedlemmen, upphöra i samband med att fastigheten avyttras. Förbundsmedlenunen 
svarar för de metkostnader och avvecklingskostnader - t.ex. lön till personal under den tid det 
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tar att avveckla personalen - som förbundet har på grund av att medlemmen överlåtit 
fastigheten. Förbundet ska vidta nödvändiga åtgärder för att minimera sådana kostnader. 

Medlem kan överlåta ansvaret för ytterligare uppgifter till förbundet efter skriftlig 
överenskommelse med förbundet därom, förutsatt att den ersättning som övriga medlemmar 
erlägger till förbundet dätvid minskar eller är oförändrad. 

17 ANDELSTAL 

F örbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt punkt 14 och 15. 
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna 
medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar 
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

18 EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer utgår enligt de principer som fastställts i särskilt 
atvodesreglemente för Bergslagens kommunalteknik, antaget av medlemskom.munernas 
fullmäktige. 

Förbundet besb:ider kostnaden för dessa ersättningar. 

19 UTTRÄDE UR FÖRBUNDET 

Medlem äger genom skriftlig uppsägning utttäda ur förbundet. Uppsägningstiden är maximalt tre 
år och räknas från den tidpunkt övriga medlemmar delgivits skriftlig uppsägning. 
Utträde sker vid det årsskifte som inträffar nätmast efter det att två år gått sedan uppsägning 
skett. 

Vid medlems utträde ur förbundet ska på denna tillskiftas dess andel i förbundets behållna 
förmögenhet enligt i punkt 16 angivet andelstal per utträdesdagen. Tillgångar och skulder ska 
hätvid upptas till bokförda värden. Det belopp som faller på andelen ska av förbundet utbetalas 
inom tre månader från utträdesdagen. 

Skulle vid utträdesdagen förbundet ha negativt eget kapital ska utträdande medlem inom samma 
tid som anges i föregående stycke erlägga sin andel i underskottet. 

När medlem utträtt ut förbundet upphör dess ansvar för förbundets skulder enligt 8 kap 23 § 
ko.tn1nunallagen om överenskommelse om annat inte träffats. 

20 FöRBUNDSORDNING VID UTIRÅDE 

Vid medlems utträde ur förbundet ska resterande medlemmar i god tid anta ny fötbundsordning 
att gälla från utträdesdagen. H ar så ej skett ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

21 LIKVIDATION P G A UPPSÄGNING 

Har medlem sagt upp sig till utträde ur förbundet äget någon eller alla av de övriga inom ett år 
från uppsägningen sla:i.ftligen hos förbundet påfordra att förbundet träder i likvidation. Likvi
dationsförfarandet ska då inledas senast ett år efter sådan påfordran om inte samtliga med
lemmar enas om annat. 

Träder förbundet i likvidation p g a denna bestämmelse ska vad som sagts i punkt 22 om 
medlems utträde ej äga fortsatt tillämpning. 
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Förbundet ska träda i likvidation om samtliga medlemmar så beslutar. Har sådana ändrade 
förhållanden inträtt att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att en medlem i 
fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, ska på begäran av medlemmen 
förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. När förbundet har trätt 
i likvidation får kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av medlem eller likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvi
dationen, föivandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annan lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När förbundsclirektionen har fullgjort sitt uppdrag som lilcvidator ska förbundsdirektionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberii.ttelse som rör likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Fötvaltningsberättelsen 
som rör likvidationen i sin helhet ska granskas av förbundets revisorer. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska förbundsdirektlonen besluta om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Fö1valtningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska delges var och en 
av medlemmarna. När berättelsen, redovisningshancllingarna och revisionsberättelsen delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

En medlem som inte är nöjd med r~dovisningen eller det skift som förrättats av förbundsdi
rektionen har rätt att väcka talan om detta mot de övtiga medlemmarna inom ett år från det 
slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks 
mot förbundet ellet om det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare likvidationsåtgärd, 
ska likvidationen fortsättas. 

23 TvISTER 

Tvister mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). 

D enna förbundsordning är antagen av respektive kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommnner. 
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