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Förbundsordning för ”Värmlands Läns 
Kalkningsförbund” 

 
1 § Namn och säte 

 
Kommunalförbundets namn är ” Värmlands Läns Kalkningsförbund”. Accepterade 
förkortningar är VLK eller Kalkningsförbundet. 
Förbundet skall ha sitt säte i någon av medlemskommunerna. Förändring kan ske 
genom ett direktionsbeslut som protokollförs och biläggs förbundsordningen. 

 
 

2 § Medlemmar 
 

Medlemmar i förbundet är Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Hagfors, Karlstads, 
Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby samt Årjängs 
kommuner. 

 
 

3 § Ändamål m.m. 
 

Förbundets syfte är att svara för statsbidragsfinansierad kalkning av sjöar och andra 
vattendrag inom medlemskommunerna enligt den av Länsstyrelsen Värmland 
årligen upprättade kalkningsplanen för länet. 

 
Det ankommer härvid på förbundet att 
- fortlöpande planera den kalkningsverksamhet som skall bedrivas inom 
medlemskommunerna, 
- efter samråd med berörda medlemskommuner och eventuella andra intressenter 
upprätta och ge in ansökningar om statsbidrag för kalkning i medlemskommunerna 
samt uppbära statsbidragen, 
- lämna underlag till länsstyrelsens övergripande kalkningsplan och detaljplaner för 
kalkningen, 
- årligen – utifrån fastställd budget och kalkningsplanen - beräkna den del av 
kostnaderna för kalkningsprojekten som skall betalas av respektive medlemskommun 
och begära utbetalning av det kommunala bidraget till verksamheten, 
- svara för genomförandet av kalkningen genom projektledning, upphandling av kalk 
och kalkspridningstjänster, inköp av kalkdoserare och doserartillsyn, 
- svara för kontroll av kalkningens genomförande och för uppföljning av resultatet av 
kalkningsverksamheten genom provtagning m.m. 
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    3 § Ändamål m.m. (forts) 
 

- lämna underlag för och medverka vid Länsstyrelsen Värmlands 
effektuppföljning och utvärdering av kalkningsverksamheten, 
- vara medlemskommunernas kontaktorgan i kalkningsfrågor gentemot länsstyrelsen, 
- i samverkan med länsstyrelsen, konsulter och andra intressenter delta i 
kvalitetssäkring och annat utvecklingsarbete vad gäller kalkningsverksamheten, 
- svara för kontakter med och information till fastighetsägare, fiskevårdsområden, 
andra organisationer och allmänhet, 
- i övrigt samordna och administrera den kalkningsverksamhet som bedrivs inom 
medlemskommunerna. 

 
 

4 § Organisation 
 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 
 
 

5 § Förbundsdirektionen 
 

Förbundsdirektionen skall bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Varje medlems 
fullmäktige väljer en ledamot och en ersättare. 
Ledamöterna behöver inte sitta i resp. kommuns fullmäktige för att kunna utföra 
uppdraget att representera kommunen. Mandattiden är fyra år räknat från första januari 
året efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum i landet. 

 
Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och två vice ordförande. 

 
 

6 § Revisorer 
 

Kalkningsförbundet skall ha två revisorer, vilka utses av Torsby kommunfullmäktige. 
 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsdirektionen. 
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7 § Initiativrätt 

 
Ärenden i direktionen får väckas av 

• Ledamot o direktionen 
• Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsen 
• Förbundskansliet 

Vid pkt 1 och 3 skall efter att direktionen sagt sitt, frågan skickas till den kommun 
ärendet berör för slutgiltigt beslut. Är ärendet förbundsövergripande skall samtliga 
kommuner få yttra sig innan direktionen fattar ett beslut 

 
 

8 § Administration 
 

För beredning av ärenden till direktionen, och för löpande förvaltning och 
verkställighet, skall förbundet ha ett förbundskansli. Direktionen beslutar om 
bemanningsplan och delegations- och arbetsordning för personalen på kansliet. 
 
Firmatecknare: 
Firmatecknare för Värmlands läns Kalkningsförbund skall vara var för sig 
 
Ordförande 
1:a vice ordförande 
2:a vice ordförande 
Förvaltningschef 
 
Utanordningsrätt för Värmlands Läns Kalkningsförbund har Direktionens 
ordförande samt förvaltningschef. 
 
Firma tecknare skall fastställas vid konstituerande möte eller vid mellantids 
förändring ske efter val av direktionen.  

 
 

9 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
 

Protokoll tillsändes samtliga kommuner efter att justering skett. Anslag sker på det sätt 
som är fastlagt inom resp. medlemskommun. Likaså skall protokoll anslås på 
förbundets hemsida www.kalkningsforbundet.se 
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10 § Finansiering av verksamheten 
 

Kostnaderna för Kalkningsförbundets verksamhet – såväl kostnaderna för själva 
kalkningen som administrativa kostnader - avses i huvudsak finansieras med 
statsbidrag. I den mån kostnaderna inte täcks av statsbidrag eller på annat sätt, skall 
kostnaderna täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

Mall för beräkning skall vara den ekonomiska redovisningsmall som Länsstyrelsen 
använder vid beräkning av statsbidrag. 
Varje medlemskommun skall lämna bidrag till förbundet motsvarande den del av 
kostnaderna för kalkningsprojekten i den egna kommunen som inte täcks av statsbidrag 
i enlighet med vad som framgår av kalkningsplanen för länet. 

 
Övriga bidrag från medlemmarna skall bestämmas i samband med att budgeten för 
förbundet fastställs med utgångspunkt från respektive medlems andelstal i förbundet 
enligt 11 §. 

 
 

11 § Andel i tillgångar och skulder 
 

Varje medlemskommun har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder 
i förhållande till den kostnadsandel av den totala kalkningsverksamheten inom 
medlems-kommunerna som belöper på kommunen i fråga. Denna andel skall 
bestämmas utifrån de kostnader för kalkningsverksamheten som framgår av för året 
gällande kalkningsplan för länet. 

 
Nu angivna fördelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna 
tillgångar som föranleds av förbundets upplösning. 
Medlem som inte kalkar skall bidra med som lägst självkostnaden för medverkan i 
direktionsmöten. 
 

12 § Samråd 
 

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större dignitet, större investeringar eller 
större ändringar av kalkningsverksamhetens inriktning eller omfattning skall samråd 
ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
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13 § Budgetprocessen och ekonomisk styrning 
 

Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som 
medlemskommunerna enats om och som de angivit före maj månads utgång. 

 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall 
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. 
Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 
10 § kommunallagen. 

 
Direktionen skall fastställa budgeten för nästkommande år senast före oktober månads 
utgång. 

 
Direktionen skall samråda med medlemmarna om väsentliga förändringar i 
verksamheten som kan medföra att kommunbidraget påverkas. 

 
 

14 § Uppsägning och utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. 
 

Uppsägningstiden är ett år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 

Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och 
den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller under det år då medlemmen utträder ur förbundet. 

 
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen 
som föranleds av utträdet. 

 

När en förbundsmedlem utträder ur förbundet upphör medlemmens ansvar för 
förbundets skulder om inte annat överenskommits mellan den utträdande medlemmen 
och de kvarvarande medlemmarna 
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15 § Likvidation och upplösning av förbundet 
 

Förbundet skall träda i likvidation om en majoritet av medlemmarna genom 
samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattar beslut härom. 

 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 11 § angivna 
fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. 

 
När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får tillfälligt fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutredovisning 
för sin förvaltning. Slutredovisningen skall ske genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i dess helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till 
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Till 
slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar 
som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbunds-
medlemmar är förbundet upplöst. 
 
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats 
av direktionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett 
år från det att slutredovisningen 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 en ytterligare 
likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas. 
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16 § Tvister 
 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras av allmän domstol. 

 
 

17 § Arvoden 
 

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer och revisors-
ersättare skall utgå enligt fastställda arvodesbestämmelser. Dock skall grundarvode/ 
inläsningsarvode samt timarvode utgå med belopp som Kalkningsförbundets direktion 
beslutat. Direktionen beslutar även om årsarvoden. Arvode skall dock inte utgå till 
förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid i någon av medlemskommunerna. 
För revidering skall indexvärdet för ’KPI, totalt skuggindextal’ användas. Perioden 
skall vara januari-januari. 
Vid årets slut skall Kalkningsförbundet rekvirera upparbetad kostnad från varje 
medlemskommun för deras representation i Kalkningsförbundet. 

 
 

18 § Lån, borgen m.m. 
 

Förbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 5 Mkr. 
Förbundet får inte förvärva fast egendom, ingå borgen eller åta sig andra 
ansvarsförbindelser, eller bilda eller förvärva andelar/aktier i andra företag. Förbundet 
får heller inte ingå hyres- eller leasingavtal som löper på längre tid än 3 år. 

 
 

19 § Bildandet och ändringar i förbundsordningen 
 

Förbundet är bildat när medlemmarnas kommunfullmäktige antagit förbundsordningen 
och ansvarar för kalkningsverksamheten enligt förbundsordningen från och med den 1 
januari 2002. 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och fastställas 
av medlemmarnas kommunfullmäktige. 
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