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§  
 

Ny förbundsordning - Tolkförmedling Väst 
Dnr 2018/13 
 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram dels för att följa 
den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. 
 
Direktionen fattade beslut om ett förslag till förbundsordning den 9 mars 2018 § 307.  
Förslaget är utskickat till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina 
respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den 
nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-04 från kanslichef 
2 Förbundsordning 
3 Följebrev Beslut om ny förbundsordning 
4 Protokollsutdrag Förslag till ny förbundsordning 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till ny förbundsordning godkänns. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-04 

Tjänsteskrivelse Ny förbundsordning - Tolkförmedling 
Väst 
Diarienummer 2018/13, löpnummer 2389/2018 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram dels för att följa 
den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. 
 
Direktionen fattade beslut om ett förslag till förbundsordning den 9 mars 2018 § 307.  
Förslaget är utskickat till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina 
respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den 
nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till ny förbundsordning godkänns. 
 
 
Ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram dels för att följa 
den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat 
föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs 
för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i 
förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån 
nuvarande organisation och den nya kommunallagen. 
 
Förslaget till förbundsordning har varit utskickad till medlemskommunerna på samråd. 
Samtliga yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några 
ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens 
ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför 
reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. 
 
Direktionen fattade beslut om ett förslag till förbundsordning den 9 mars 2018 § 307.  
Förslaget är utskickat till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina 
respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den 
nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01. 
 
Beslutsunderlag 

1 Förbundsordning 
2 Följebrev Beslut om ny förbundsordning 
3 Protokollsutdrag Förslag till ny förbundsordning 

 
Beslut lämnas till 
Tolkförmedling Väst   
 

Lena Brännmar Petra Grönhaug 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kanslifunktion  
Kommunledningsstab  
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 Gäller fr.o.m. 
2019-01-01 

Dnr 18/0002-22 
 

  

 

 
Förbundsordning 
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen 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. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 



 
2018-03-19 

Dnr 18/0002-22 

   

 

Tolkförmedling Väst  Telefon E-post Webb 
Box 113 05 010 - 211 73 79 kansli@tolkformedlingvast.se www.tolkformedlingvast.se 
404 27 Göteborg 

 

Följebrev – Beslut om godkännande av ny 
förbundsordning i respektive kommunfullmäktige 

Beslut innan sommaren 
Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun 

beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd här till befintliga medlemmar 

och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas 

i respektive fullmäktige senast 2018-06-29. 

Förändringarna i korthet 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen 

och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya 

förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva 

förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen 

men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation 

och den nya kommunallagen.  

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på samråd. 

Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter Några ändring- eller 

tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det 

regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet 

för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls.  

Bifogade handlingar:  

 Protokollsutdrag från direktionen § 307/2018-03-09 

 Förslag till ny förbundsordning 

 Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning 

Vid frågor kontakta förbundssekreteraren Emma Davidsson eller maila till vår kanslimail.  

 
 
 
 
 
 
Åsa Fröding 
Förbundsdirektör 
 
 

mailto:kansli@tolkformedlingvast.se
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Tjänsteskrivelse Uppsägning av avtal samverkan miljö 
och bygg 
Diarienummer 2018/396, löpnummer 2407/2018 
 
Sammanfattning 
Tranemo kommun, samverkanskommun och Ulricehamns kommun, värdkommun har från 
och med den 1 september 2013 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden miljö 
och bygg.  
 
Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 2019-
12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska enligt 
avtalet ske skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är 
dock båda parter överens om att samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 
2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. 
 
Beslutsunderlag 

1 Uppsägning av Avtal Samverkan miljö och bygg 
2 Avtal 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och bygg godkänns. Samarbetet 
upphör att gälla 2018-12-31. 
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa uppsägningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-06-04 

Tjänsteskrivelse Uppsägning av avtal samverkan miljö 
och bygg 
Diarienummer 2018/396, löpnummer 2407/2018 
 
Sammanfattning 
Tranemo kommun, samverkanskommun och Ulricehamns kommun, värdkommun har från 
och med den 1 september 2013 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden miljö 
och bygg.  
 
Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 2019-
12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska enligt 
avtalet ske skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är 
dock båda parter överens om att samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 
2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och bygg godkänns. Samarbetet 
upphör att gälla 2018-12-31. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa uppsägningen.  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd - 
samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun 
med start från den 1 september 2013. Under 2017 gjordes en utvärdering av 
samverkansorganisationen som resulterade i att avtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden reviderades.  
 
I det reviderade avtalet gäller avtalsperioden från 2018-01-01 till och med 2019-12-31, 
därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska enligt 
avtalet ske skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är 
dock båda parter överens om att samverkan ska avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla 
per 2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. 
 
Beslutsunderlag 

1 Uppsägning av Avtal Samverkan miljö och bygg 
2 Avtal 

 
Beslut lämnas till 
Tranemo kommun 
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
 

Håkan Sandahl 
Kommunchef 
 
 



                            

1 

 

 

Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg 

Bakgrund 

Tranemo kommun, samverkanskommun, och Ulricehamns kommun, värdkommun, 
har från och med 2013-09-01 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden 
miljö och bygg, vars ändamål och verksamhet har bestått i att fullgöra 
myndighetsutövningen i de lagstadgade kommunala åtaganden som rör miljö och 
byggverksamheten. Samverkansavtal och reglemente har upprättats för den 
gemensamma nämnden. Både samverkansavtal och reglemente reviderades i december 
2017 och revideringen gäller från och med 2018-01-01. 
 
Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 
2019-12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp.  

Uppsägning av samverkansavtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv 
månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet. 

Uppsägningstiden om tolv månader ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få 
rimlig tid för att anpassa sina personalresurser och lokaler.    

Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att samverkansavtalet ska upphöra 
att gälla i förtid per 2018-12-31.   

 

1 § Ekonomiska åtaganden 

När samarbetet upphör per 2018-12-31 är samtliga ekonomiska mellanhavanden 
slutligt reglerade och inga ytterligare anspråk kan framställas av någon av 
parterna. 

Avvecklingskostnader, innestående kostnader, skulder och ersättning för 
anskaffningskostnader av egendom fördelas under innevarande verksamhetsår enligt 
kostnadsfördelningen i samverkansavtalet 4 §, vilket innebär en fördelning mellan 
kommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den 31/12 året före budgetens 
fastställande. 

  

2 § Personal 

Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de samverkande 
kommunerna att vid samverkansavtalets upphörande erbjuda den gemensamma 
organisationens anställda företräde till anställning. Personal som innan anställning i 
den nya verksamheten haft en anställning i Tranemo kommun erbjuds att gå tillbaka 
till Tranemo kommun. 
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§ 3 Ärenden 

Vid samverkansavtalets upphörande 2018-12-31 överförs samtliga ärenden till 
respektive kommun.  

 

§ 4 Avtalets giltighet  

Detta avtal är giltigt under förutsättning att fullmäktige i Tranemo och Ulricehamns 
kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft. 

 

 

För Tranemo kommun 2018-  För Ulricehamns kommun 2018- 

 

 
…………………………………  ………………………………… 
Tony Hansen   Mattias Josefsson 
kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Carita Brovall  Håkan Sandahl 
kommunchef   kommunchef 
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AVTAL

Samverkan miljö och bygg
Tranemo kommun och Ulricehamns kommun

Avtalet antogs  2013-06-17, § 85  och reviderades 2017-12-11, § 151  av Kommunfullmäktige i Tranemo

Avtalet antogs 2013-05-27, §  101 och reviderades  2017-12-14, §  221 av Kommunfullmäktige i

Ulricehamn Avtalet gäller från och med  2013-09-01, det reviderade avtalet gäller från och med  2018-

01-01.



Samverkansavtal gemensam miljö- och byggnämnd

Genom följande avtal är Tranemo kommun, samverkanskommun, och Ulricehamns

kommun, värdkommun, överens om att från och med  2013-09-01  samverka i en

gemensam nämnd, vars ändamål och verksamhet beskrivs enligt nedan.

Den gemensamma nämnden ska benämnas Samverkansnämnden miljö och bygg.

1 §  Verksamhetsområde

Samverkansnämndens verksamhet och arbetsformer ska regleras i ett reglemente för

nämnden. Reglementet ska antas av fullmäktige i de samverkande kommunerna enligt

9  kap. 33  §  kommunallagen.

Samverkansnämnden miljö och bygg fullgör myndighetsutövningen i de lagstadgade

kommunala åtaganden som rör miljö och byggverksamheten. Verksamhetsområdet

specificeras i reglemente.

Samverkansnämnden miljö och bygg svarar för att inom sitt verksamhetsområde avge

de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen eller annan nämnd i någon av samverkanskommunerna.

Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar i de frågor som kommunfullmäktige i

samverkanskommunerna i reglemente eller annan ordning delegerat till nämnden.

Värdkommunen ska biträda kommunerna med sakkunskap i planering där frågor

inom verksarnhetsområdet berörs.

Värdkommunen ska delta i samverkanskommunens krisorganisation när kunskap från

den gemensamma organisationen efterfrågas.

Värdkommunen ansvarar för att informera externt och internt inom

verksamhetsområdet.

2  §  Organisatorisk tillhörighet

Samverkansnämnden miljö och bygg är inrättad av Ulricehamns kommun som är

värdkommun och ingår i denna kommuns organisation.

Till nämndens förfogande ska finnas stöd från en förvaltning, som organiseras efter

värdkommunens förvaltningsmodell.

Kommunstyrelsen i Värdkommunen ska vara arbetsgivare för den personal som ingår i

den gemsamma organisationen. Det åligger Värdkommunen att upprätthålla

erforderliga lokaler och utrustning samt svara för erforderliga investeringar av lös

egendom. Placeringsort är Ulricehamn där all personal är samlad i kommunens

förvaltningsbyggnader.

Till värdkommunens förfogande ska det vid behov finnas ett kontorsutrymme i

samverkanskommunen. Det åligger Värdkommunen att aktivt arbeta så att

verksamheten är tillgänglig för kommuninvånarna i samverkanskommunen.
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Det noteras att såvida samverkanskommun har anställd tjänsteman åvilar det

värdkommunen, enligt  6  b  §  lagen  om  anstälhiingsskydd vid Övertagande  av  verksamhet,

att  överta  denna  personal. Personal  som innan anställning i  den nya verksamheten haft

en  anställning i  respektive kommun går tillbaka till  respektive  kommun. Personal som

framledes blir anställd i verksamheten är anställd av värdkommunen och  övergår  till

värdkommunen.

Vid  eventuell  övertalighet omfattas  båda  kommunerna vid omplaceringsutredning.

3 § Ledning, styrning, ställning och uppföljning

Samverkansnämnden  miljö  och  bygg fattar  beslut i Ulricehamn kommun och

kommunstyrelsen i värdkommunen  ingår  avtal för Tranemo kommuns räkning.

Ulricehamns kommun har  därför  att hantera och svara för civilrättsliga  krav  som  en

utomstående part  kan  komma att ställa inom det gemensamma verksamhetsornrådet.

Ulricehamns kommun har regressrätt mot Tranemo kommun enligt stycket ovan.

Kommunstyrelsen i värdkommunen ska  leda  och samordna verksamheten  inom

nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen i värdkommunen  ska  tillse att nämndens

verksamhet  bedrivs i  enlighet med vad som är  föreskrivet i  lag eller  författning samt

med beaktande  av  beslut  fattade av respektive  kommunfullmäktige.

Innan  beslut fattas om ändringar  av  övergripande mål och  riktlinjer  som har  en direkt

inverkan på  samverkansnämnd  miljö  och byggs verksamhet, ska samråd  ske mellan

kommunerna. Samverkansnämnden  miljö  och bygg beslutar  dock  om  mål och

styrdokument såsom  kontroll- och tillsynsplaner inom det gemensamma

verksamhetsområdet. Idetta  avseende  ska nämnden även hantera  de  synpunkter som

inkommer gällande myndighetsutövningen  inom  nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen i värdkommunen ska  övervaka efterlevnaden  av  de  lagstiftningar

som  reglerar  nämndens  ansvarsområde  och med  stöd  av dessa meddela  föreskrifter

och  beslut.

Samverkansnämnden  miljö  och bygg ska  följa  utvecklingen inom  sitt

verksamhetsområde och  ta de initiativ  som  behövs  och  i  det arbetet  ta nödvändiga

kontakter  samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer  och enskilda  vars

verksamhet  berörs.

Respektive  kommuns presidier  i  kommunstyrelsen  bereder  gemensamt ett  förslag till

taxor  som är  kopplade  till verksamheten. Ambitionen ska  vara  att  de blir lika i  de

samverkande  kommunerna.

Utvärdering av  den gemensamma organisationen ska  ske vid  behov.  En  särskild

uppföljning ska dock  göras  som ska redovisas i respektive kommun senast  den 1

november  2018. Den särskilda  uppföljningen bygger  på årsredovisningen för 2017

kompletterad med delårsbokslutet för  2018.

4§  Kostnadsfördelning

Nettokostnadema (de totala  faktiska  kostnaderna minskat med  de  totala  faktiska

intäkterna) för Samverkansnämnden och  organisationens  verksamhet  ska fördelas



mellan kommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den  31/12  året före

budgetens fastställande.

Initialkostnader för samverkan betalas enligt ovanstående kostnadsfördelning.

Undantag för detta är kostnaden för digitalisering av arkivhandlingar före år  2006  i

Tranemo kommun.

Innestående kostnader och skulder i respektive kommun som härleds från tiden före

samverkan ska regleras av respektive kommun.

Investeringar i den gemensamma organisationens verksamhet betalas av

värdkommunen. Kostnaderna till följd av investeringarna betalas av

samarbetskommunerna enligt ovanstående kostnadsfördelning.

De eventuella kostnader som finns i nämnden eller i Verksamhetens organisation som

härleds från verksamhetsområden som faller utanför samverkan ska betalas av

respektive kommun.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den

gemensamma nämnden ska betalas av den kommun som nominerat dem.

Det åligger värdkommunen att fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed.

Modellen för kostnadsfördelning skall följas upp vid respektive avtalsperiods utgång

och möjlighet till justeringar av fördelningsmodellen skall ske i samråd mellan

kommunerna.

5 §  Ersättning

Ersättningen enligt 4 § ska betalas i form av driftbidrag till värdkommunen månadsvis i

förskott den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdagen. Varje månad

ska  1/12  av det årliga driftbidraget faktureras från värdkommunen.

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före februari månads utgång året efter

verksamhetsåret.

6  §  Eventuellt överskott/underskott

Eventuellt framtida årliga överskott ska återgå till de samverkande kommunerna och

eventuellt andra juridiska personer i enlighet med den fördelning som framgår av 4 §.

Eventuellt framtida årliga underskott ska täckas av de samverkande kommunerna i

enlighet med den fördelning som framgår av 4 §.

7 §Budget och ekonomisk redovisning

Värdkommunen ska årligen i samråd med samverkanskommunen fastställa årsbudget

och investeringsbudget för den gemensamma organisationen.

Arbetsprocessen inför budget, årsredovisning och delårsbokslut ska bestå av att

respektive kommuns presidier i kommunstyrelsen gemensamt bereder förslag till

beslut.
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8 §Medelsförvaltning, kostnadsredovisning och insyn.

Värdkommunen förvaltar organisationens medel. Samverkanskommun har rätt till

löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete och redovisning. Värdkommunen

ska löpande och på anmodan rapportera till samverkanskommunen hur verksamheten

utvecklas och om den ekonomiska situationen under budgetåret.

9 §  Egendom/inventarier

Den egendom/de inventarier som används i verksamheten i Värdkommunen ska

tillhöra Värdkommunen. Värdkommunen erhåller överförd egendom/inventarier mot

ersättning utifrån marknadsmässigt värde. Den samverkande kommunen ska

godkänna vilken egendom/inventarier som kan överföras.

10  §  Försäkring

Värdkommunen ska teckna och vidmakthålla försäkring i erforderlig omfattning för

den gemensamma nämndens verksamhet. Det åligger Värdkommunen att det finns ett

försäkringsskydd för såväl personal som egendom (såsom egendomsförsäkring,

ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.).

11 §Revision och ansvarsfrihet

Samverkansnämnden miljö och bygg och värdkommunens förvaltning av

verksamheten ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande

kommunerna.

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de

samverkande kommunerna.

12  §  Arkiv

Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs från

och med  2013-09-01  i Samverkansnämnden miljö och byggs verksamhet.

Värdkommunen är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar

enligt Ulricehamns kommuns arkivreglemente.

Arkivansvar för handlingar från tiden före  2013-09-01  kvarligger på var och en av de

samverkande kommunerna. Samverkansnämnden miljö och bygg ska ha obegränsad

tillgång till dessa äldre arkiv. Vid behov ska äldre akter/handlingar

digitaliseras/överföras till Värdkommunen. Idet fall akter/handlingar överförs till

Värdkommunen övergår också arkivansvaret för dessa akter/handlingar.

Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt

hållas ajour.

Arkivet ska organiseras så att det vid ett eventuellt upphörande av samarbetet går att

överlåta akter till samverkanskommun.

Värdkommunen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av

personuppgifter som sker i Samverkansnämnden miljö och byggs verksamhet.
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13  §  Sammansättning

Samverkansnämnden miljö och bygg består av  6  ledamöter och  6  ersättare varav

kommunerna vardera utser tre ledamöter och tre ersättare. Ledamöterna och ersättarna

i nämnden väljs för en mandatperiod.

Vid val av ordförande och vice ordförande i nämnden, ska hänsyn tas till de politiska

majoritetsförhållandena i kommunerna så att presidiet uppnår en god proportionalitet

inom nämndens verksamhetsområde.

Parterna är överens om att posten som ordförande bör rotera per mandatperiod mellan

kommunerna i följande ordning, Tranemo och Ulricehamn om inte kommunerna är

överens om annat. På samma sätt bör posten som vice ordförande rotera i ordningen

Ulricehamn och Tranemo.

14§  Omförhandling av avtalet

Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt förändras på påtagligt sätt

ska avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig och skickas till

värdkommunen/samverkanskommunen. Nya villkor träder i kraft ett år därefter eller

vid en tidigare tidpunkt om parterna är överens. Omförhandling av avtal och

reglemente ska godkärmas av respektive kommunfullmäktige.

15  §  Avtalets giltighet och uppsägning

Detta avtal ersätter tidigare avtal som började gälla från 2013-09-01. Ny avtalsperiod

gäller från 2018-01-01 till och med  2019-12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget

om det inte sägs upp.

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv månader före

avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan.

Uppsägningstiden om tolv månader ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få

rimli tid för att an assa sina ersonalresurser och lokaler.8 P P

16 § Samarbetets upphörande

I det fall samarbetet upphör fördelas avvecklingskostnaderna, innestående kostnader

och skulder enligt fördelningen i 4§.

Egendom som anskaffats tillhör värdkommunen. Vid upphörande av avtalet ersätts

samverkanskommun enligt fördelningen i 4  §  för den egendomen som anskaffats.

Egendomen ska värderas till dess bokförda värde.

Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de

samverkande kommunerna att vid avtalets upphörande erbjuda den gemensamma

organisationens anställda företräde till anställning.

Det åvilar värdkommunen att till samverkanskommunen överlämna akter och register

vid samarbetets upphörande.
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17  §  Tvist

Vid  tvist  angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta

avtal ska parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om

samförstånd inte uppnås, rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta

frågan till kommunstyrelsen i värdkommunen för särskilt förlikningsförfarande. Om

förlikning inte kan uppnås ska tvisten slutligt avgöras av allmän domstol varvid

tingsrätten i den domsaga inom vilken värdkommunen är belägen ska utgöra första

instans.

18§  Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande

hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att

dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis

naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Tranemo kommun 2017-12-11
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§  
 

Konsekvensändringar i styrdokument med anledning 
av upphörande av samverkan med Tranemo kommun 
miljö och bygg området 
Dnr 2018/397 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd - 
samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun 
med start från den 1 september 2013.  Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att 
samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen 
regleras i ett särskilt avtal. 
 
Som en konsekvens av att samverkan upphör behöver ett nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden antas och styrdokumentet för Ulricehamns kommuns politiska organisation 
revideras i den del som reglerar samverkansnämnden miljö och bygg.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-06-05 från kommunchef 
2 Reglemente för miljö- och byggnämnden 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas.  
Reviderade riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun, där avsnittet gällande 
samverkansnämnden miljö och bygg ändras till miljö- och byggnämnden, antas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2+ 

Tjänsteskrivelse Konsekvensändringar i 
styrdokument med anledning av upphörande av 
samverkan med Tranemo kommun miljö och 
byggområdet 
Diarienummer 2018/397, löpnummer 2408/2018 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd - 
samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun 
med start från den 1 september 2013.  Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att 
samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen 
regleras i ett särskilt avtal. 
 
Som en konsekvens av att samverkan upphör behöver ett nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden antas och styrdokumentet för Ulricehamns kommuns politiska organisation 
revideras i den del som reglerar samverkansnämnden miljö och bygg.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas.  
Reviderade riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun, där avsnittet gällande 
samverkansnämnden miljö och bygg ändras till miljö- och byggnämnden, antas. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd - 
samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun 
med start från den 1 september 2013.  Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att 
samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen 
regleras i ett särskilt avtal. 
 
Som en konsekvens av att samverkan upphör behöver ett nytt reglemente för miljö- och 
byggnämnden antas och styrdokumentet för Ulricehamns kommuns politiska organisation 
revideras i den del som reglerar samverkansnämnden miljö och bygg.  
 
Förslag till nytt reglemente bifogas i en särskild bilaga till denna skrivelse. 

Gällande lydelse i styrdokumentet för Ulricehamns kommuns politiska organisation: 

Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn Tranemo 

Antal: 6 ledamöter och 6 ersättare.  
På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen.   
Presidium: Ordförande och vice ordförande  

Samverkansnämnd miljö och bygg Ulricehamn Tranemo fullgör kommunernas uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet i ärenden och andra 
uppgifter som avser myndighetsutövning mot enskild. Samverkansnämnden miljö och bygg 



  2018/397, 2408/2018 2(2) 

ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och förordningar som styr 
nämndens verksamhet.   
  

Föreslagen lydelse: 
 
Miljö- och byggnämnden 
 
Antal: 7 ledamöter och 3 ersättare.  
På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen.   
Presidium: Ordförande och vice ordförande  

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt plan- och byggväsendet i ärenden och andra uppgifter som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Miljö- och byggnämnden ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt 
lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet.   
 
Beslutsunderlag 

1 Reglemente för miljö- och byggnämnden 
 
Beslut lämnas till 
Samverkansnämnden miljö och bygg 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
 
 

Håkan Sandahl 
Kommunchef 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt.  

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i 
kommunallagen. Bestämmelserna i detta reglemente gäller för kommunens 
myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor, här nedan benämnd miljö- och byggnämnden. 
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§ 1 Miljö- och byggnämndens uppgifter 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt inom området utifrån plan- och bygglagen, beträffande 
ärenden och andra uppgifter som avser myndighetsutövning mot enskild. Miljö- och 
byggnämnden ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och 
förordningar som styr nämndens verksamhet.  
 
Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat jämförbart förhållande samt att utöva tillsyn i sådant 
ärende.  
 
Miljö- och byggnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter avseende tillstånd och 
tillsyn enligt livsmedelslagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria 
läkemedel som avser myndighetsutövning mot enskild.  
 
Miljö- och byggnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen som avser myndighetsutövning mot enskild.  
 
Miljö- och byggnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge yttranden och lämna 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan nämnd eller 
kommunalförbund.  
 
Miljö- och byggnämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan 
författning överlämnas från statliga myndigheter och som kommunfullmäktige har 
beslutat ska ligga inom nämndens verksamhetsområde.  
 

Uppgifter som överlämnas från statlig myndighet och är av sådan karaktär att de är direkt 
hänförliga till nämndens befintliga verksamhetsområde, kräver inte beslut i 
kommunfullmäktige för att upptas inom nämndens ansvarsområde.   

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige ger 
nämnden.  
 
Miljö- och byggnämnden ska själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla 
mål och ärenden som avser nämndens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar någon 
annan.  
 

§ 2 Personalresurser  
För bistånd med handläggningen av miljö- och byggnämndens ärenden disponerar nämnden 
erforderliga personalresurser inom förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet för denna personal. 
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§ 3 Personuppgiftsansvar 
Kommunstyrelsen är enligt dataskyddsförordningen (Regulation (EU) 2016/679) 
personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
miljö- och byggnämndens verksamhet. 
 

 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnämnden beslutar i frågor inom sitt verksamhetsområde och i frågor 
som den enligt lag eller annan författning ska handha.  
 

Miljö- och byggnämnden ska utifrån gällande lagstiftning och förordningar som reglerar 
verksamheten avge yttranden och lämna upplysningar till externa myndigheter inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsformer 

§ 5 Sammansättning   

Miljö- och byggnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 

 

 
§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska 
ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare, som kommer längre ner i 
ordningen. 
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§ 7 Jäv eller annat hinder 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
 

§ 8 Yttranderätt 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar. 
 
 

§ 9 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till 
åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträdena 

§ 10 Tidpunkt 
 
Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden 
bestämmer. 
 
Extra sammanträde enligt de särskilda bestämmelserna i kommunallagen ska hållas snarast 
efter det att ordföranden fått begäran om det. 
 

§ 11 Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar för 
sammanträdesdagen. 
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När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 

§ 12 Ordföranden 
 
Det åligger miljö- och byggnämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av 
betydelse för nämndens verksamhet. 
 
 
 

§ 13 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Miljö- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 

§ 14 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftlig. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 
 
 

§ 15 Delgivning 
Delgivning med miljö- och byggnämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare. 
 
 

§ 16 Undertecknande av handlingar 
Skrivelser och andra handlingar, som beslutas av miljö- och byggnämnden, ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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§ 17 Beredning av ärenden 
 
Ärenden, som ska avgöras av miljö och byggnämnden i dess helhet, ska beredas av presidiet, 
om beredning behövs. 
 
 
 
Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige 2018-06-20, § och gäller från och med 
2019-01-01. 
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