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Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund
1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Dalslands miljö- och energiförbund. Förbundet har sitt säte
i Mellerud.
2 § Medlemmar
Medlemmarna i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud.
3 § Ändamål m m
Förbundet ansvarar för den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer
på medlemskommunerna enligt följande lagar på miljö- och hälsoskyddsområdet samt
följdförordningar och föreskrifter till dessa:
•

•
•
•
•
•

Miljöbalken (SFS 1998:808). Undantaget är att prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken som istället utövas av respektive kommun. Tillsyn
enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken fullgörs dock av förbundet.
Tillsynen enligt miljöbalken omfattar även den tillsyn som länsstyrelsen beslutat
överlåta till medlemskommunerna.
Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
Strålskyddslagen vad gäller solarier (SFS 1988:220)
Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799)
Lagen om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805)
Övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europeiska unionens bestämmelser ska
fullgöras av kommunal nämnd som har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utför energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag enligt:
•

Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Beslut som enligt specialförfattningar ska fattas av kommunfullmäktige i kommunerna fattas
i stället av förbundsdirektionen i kommunalförbundet. Beslut om taxor och lokala föreskrifter
fattas dock av respektive kommuns fullmäktige.
Förbundet fullgör även kommunernas åtaganden när det gäller kalkning av sjöar och
vattendrag samt medverkar i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet. Förbundet
initierar och samordnar det miljö-, energi- och klimatstrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet. Arbetet sker i nära samverkan med medlemskommunernas
olika verksamheter. Energi- och klimatfrågorna omfattar arbete med energirådgivning till
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företag och organisationer, arbete med det interna energieffektiviseringsarbetet i respektive
kommun samt att vid behov delta i olika utvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och
klimatstrategiska arbete ska integreras med varandra.
Förbundsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och uppdrag för det miljö- energi- och
klimatstrategiska arbetet efter dialog med respektive kommun samt miljö- och
energinämnden. Planeringen ska läggas fast i en årlig strategisk verksamhetsplan som följs
upp på direktionens sammanträden under verksamhetsåret.
Samverkansmöjligheter med andra kommunalförbund eller kommuner inom detta område
ska tas tillvara.
Förbundet ska bistå medlemskommunerna med underlag för besvarande av remisser, svara för
information inom verksamhetsområdet samt bistå med expertkunskap inom
verksamhetsområdet.
Som en del i medlemskommunernas uppsiktsplikt, som åligger kommunstyrelsen gentemot
kommunalförbundet, ska ordföranden för förbundsdirektionen och/eller miljö- och
energinämnden årligen besöka medlemskommunernas kommunstyrelser och/eller dess utskott
för att informera om nuläge, uppföljning av ekonomi och verksamhet, framtida planer m m.
Förbundet ska kunna vara ägare till kommungemensamma administrativa system med syfte
att effektivisera de kommunala verksamheterna.
Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innefattar
följande:
•

•
•
•
•
•

Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA.
Förbundets RSA ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens
krisberedskap.
Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.
Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter
samt att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.
Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod
samt delta i relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.
Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.
Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära
händelser. Denna planering ska inkludera
- Hur verksamheten ska ledas
- Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunens samlade lägesbild.
- Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska
ske.
- Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till
medlemskommunerna.
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Deltagande i utvecklingsprojekt med externa parter ska förankras i kommunerna och beslutas
av förbundsdirektionen. Detta gäller inte utvecklingsprojekt som ryms inom befintlig budget
och ligger i linje med fastställda mål och verksamhetsplaner.
Icke medlemskommuner kan beredas tillfälle att delta i olika samverkansprojekt.
4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För direktionen finns en arbetsordning
enligt Bilaga 1.
För arbete med miljö- och energifrågorna ska en särskild miljö- och energinämnd finnas. För
miljö- och energinämnden ska det finnas ett reglemente som fastställs av förbundsdirektionen.
Nämnden fastställer sin egen delegeringsordning.
5 § Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, beslutsförhet m m
Förbundsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Vardera kommunen utser
två ledamöter samt två ersättare. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare
samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 9 kap. 3 och 4 §§ och 9 kap. 7 §
kommunallagen tillämpas.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice
ordförande. Dessa utgör kommunalförbundets presidium med uppgift att vid behov planera
och leda direktionsmötena.
Förbundsdirektionen är beslutsför när minst fem ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare
är närvarande. När ärenden av större vikt ska avgöras ska om möjligt samtliga medlemskommuner vara representerade.
Direktionen ska vid behov adjungera in nämndens presidium till direktionens möten.
6 § Miljö- och energinämnden
Varje medlemskommun ska föreslå ledamot/ledamöter respektive ersättare till nämnden. På
förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Likaså ska nämndens sammansättning spegla de olika partier
som tagit plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Direktionen väljer ordförande och
vice ordförande för fyra år i taget i samband med kommunvalet. Ledamöterna och ersättarna
väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen
7 § Kansli, förbundschef samt styrning och ledning
Förbundet har ett gemensamt kansli tillsammans med miljö- och energikontoret. Kansliet leds
av en förbundschef tillika miljö- och energichef som är direkt underställd
förbundsdirektionen. I frågor rörande myndighetsutövning är förbundschefen endast
underställd miljö- och energinämnden.
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Förbundschefen svarar inför direktionen för förbundets löpande förvaltning och att
verksamheten bedrivs enligt lagar, avtal, förordningar, förbundsordning, arbetsordning och
reglemente samt politiska direktiv och riktlinjer för verksamheten.
Tillämpningsanvisningar eller riktlinjer ska finnas för:
•
•
•
•
•

Dokumenthantering
Informations- och kommunikationshantering
Ekonomihantering
Personalhantering
Målprocess samt verksamhetsplanering

Ärenden som behandlas i direktionen ska vara beredda av förbundschefen efter samråd med
medlemskommunernas kommunchefer.
Förbundschefens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som
fastställes av direktionen.
8 § Revision
Förbundet ska ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Varje
medlemskommun lämnar förslag på en revisor. Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga
som de själva väljer inom givna ramar. Revisorerna väljs för den mandatperiod som gäller för
ledamöterna i direktionen och i miljö- och energinämnden.
9 § Initiativrätt
Ärende i direktionen får väckas av:
Ledamot i direktionen
Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt
Miljö- och energinämnden.
10 § Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har
rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
Förbundschefen och kommuncheferna har närvaro- och yttranderätt vid direktionens
sammanträden.
11 § Kungörelse och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden
ska anslås på Melleruds kommuns anslagstavla, som tillika är förbundets anslagstavla.
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Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets
anslagstavla och på varje medlemskommuns anslagstavla. Detsamma gäller kungörelse
utfärdade av nämnder.
12 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska fördelas mellan
medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den
1 november året före verksamhetsåret.
Kostnader för verksamheter där samverkan sker med kommuner utanför kretsen av
medlemskommunerna ska regleras i särskilda avtal.
§ 13 Lån, borgen m m
Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan samtliga
medlemskommuners godkännande. Miljö- och energiförbundet får inte bilda eller förvärva
andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
§ 14 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i miljö- och energiförbundets tillgångar
och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 31 december föregående år. Nu
angiven 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.
§ 15 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna
enats om och som de angivit före april månads utgång.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en
plan för ekonomin för en period av tre år där budgetåret är periodens första år. För
verksamheten ska anges mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget senast den 15 september.
Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetförslaget ska vara
tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 14 § kommunallagen.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd
ske med förbundsmedlemmarna.
Förutom årsredovisningen ska direktionen avlämna ett delårsbokslut med tillhörande
årsprognos till medlemskommunerna under året.
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§ 16 Ersättningar
Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för
uppdrag i förbundsdirektionen.
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i miljö- och
energinämnden samt till revisorer bestäms av förbundsdirektionen. Ersättningarna ska utgå
enligt de regler som tillämpas i Melleruds kommun.
§ 17 Uppsägning och utträde
Miljö- och energiförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda
ur förbundet. Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast två år efter
det årsskifte som infaller efter gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms 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.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.

§ 18 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 17 §
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets
behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden
mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har 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.
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§ 19 Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse avgöras genom skiljeförfarande enligt lag 1999:116 om skiljeförfarande.
§ 20 Ändringar i förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av
medlemmarnas kommunfullmäktige.
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reviderad KF 2020-09-16, § 64
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