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Mellan Simrishamns och Tomelilla kommuner, nedan kallat parterna, som samverkar i
aktiebolagsform när det gäller avfallshantering, har träffats följande

SAMARBETSAVTAL
1.

Ingress
Simrishamns och Tomelilla kommuner har sedan 1972 samarbetat genom
Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag för att ombesörja
omhändertagandet av avfall från de två kommunerna.
Till följd av ÖKRAB:s samgående med SYSAV (Sydvästra Skånes
avfallsaktiebolag) som trädde ikraft den 1 januari 2004, har en omarbetning och
anpassning av samarbetsavtalet gjorts.
Bolagets verksamhet regleras genom en bolagsordning (bilaga A) och
ägardirektiv (bilaga B).
För samarbetet ska följande gälla

2.

Kommunernas avfall, anmälning och samråd
För att optimera bolagets resursutnyttjande förbinder sig parterna att tillse att
allt avfall inom respektive kommun som kommunen ansvarar för ska
transporteras till av bolaget anvisade mottagnings- och/eller

behandlingsanläggningar om inte annat överenskommes mellan bolaget och
kommunen.
Förbindelsen att lämna avfall gäller inte sådant avfall som kommunerna själva
kan omhänderta på annat sätt, t.ex. slam från avloppsreningsverk.
Delägarekommunerna ska dessutom själv kunna anordna och driva lokala
upplag för park- och trädgårdsavfall.
Parterna ska samråda sinsemellan och med bolaget i frågor som gäller
åtaganden att hantera annat avfall än sådant som omfattas av kommunernas
obligatoriska skyldigheter samt andra frågor av betydelse för den regionala
avfallshanteringen. Bolaget skall för övrigt bedriva sin verksamhet på sådant
sätt att avfall som uppstår i kommunerna ska kunna på uppmaning av parterna
hanteras av bolaget. Samråd ska ske mellan parterna och bolaget innan
uppmaning ges.

3.

Utformning av lokala författningar m.m.
Kommunerna förbinder sig att verka för likformighet vid utformandet av lokala
författningar, t.ex. renhållningsordning och avfallsplan, samt andra
bestämmelser av betydelse för den regionala avfallshanteringen.

4.

Principer för verksamhetens finansiering
Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital, rörelseintäkter och
genom upplåning utan säkerställanden från parterna. Parterna skall dock gå i
borgen för bolagets lån om omständigheterna påkallar detta.
Kommunernas inbördes ansvar för borgensåtagandena ska utgöra fyrtiotre
procent för Tomelilla kommun och femtiosju procent för Simrishamns
kommun.

5.

Taxe- och prissättning
Bolagets verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunernas
självkostnads- och likställighetsprinciper. Prissättningen får således inte syfta till
överskott som inte kan motiveras av konsoliderings- och avkastningskrav inom
ramen för denna princip.
Bolaget har rätt att differentiera avgifterna efter olika avfallsslag. Avgift för
mottagning av hushållsavfall ska dock vara oberoende av mottagnings-ställe
och genomsnittligt ge samma intäkt oavsett om den tas ut efter vikt eller volym.

6.

Markanskaffning
Parterna ska medverka vid markanskaffning för bolagets anläggningar.

7.

Nya avtalsparter
För att ytterligare avtalsparter ska äga delta i samarbetet krävs enighet mellan
parterna.

8.

Avtalstid, uppsägning m.m.
Detta avtal gäller från och med den 1 juni 2004 till utgången av år 2005 och
förlängs därefter med ett år åt gången om det inte sägs upp senast ett år före
avtalsperiodens utgång.
Uppsägning ska vara skriftlig och ställas till samtliga övriga parter och till
bolaget.

9.

Förutsättningar för avtalets giltighet
Förutsättningar för detta avtals giltighet är att det godkänns av parternas
fullmäktige.
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