Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner
inom Sjuhärad.
§ 1 Parter
Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter:
Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973
Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579
Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512
Borås kommun org. nr. 212000-1561
Tranemo kommun org. nr 212000-1462
Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520
Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454
Marks kommun org. nr. 212000-1504
§ 2 Syfte
Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom plan- och bygglagens
område.
§ 3 Omfattning och avgränsning
Samverkan ska avse myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område för att avtalet ska
aktualiseras.
Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.
§ 4 Uppdragsbeskrivning
Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal
är tillsyn, inspektion, utredning, handläggning av ärenden, rådgivning, beslutsfattande,
upprättande av yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte
ses som uteslutande.
Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär.
§ 5 Beställning av uppdrag
Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget.

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske
skriftligen.
§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden
Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet.
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag,
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.
Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten.
§ 7 Uppdragstagarens åtaganden
Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.
§ 8 Delegering av ärenden
Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.
Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.
Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.
Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på
det sätt och i den tid som denne anvisar.
§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv
Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och
av vem.
Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar.
§ 10 Personuppgifter och sekretess
Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.
Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar
Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra
kommuner.
Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om
personlig skyddsutrustning ska användas.
Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.
§ 12 Försäkring
Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under
uppdraget för den andra kommunen.
§ 13 Ansvar för skador
Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).
§ 14 Ersättning
Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.
Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas
månadsvis.
Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan.
Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.
§ 15 Betalning och fakturering
Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av
ersättningen som anges i punkt 14.
Debitering ska ske månadsvis i efterskott.
Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på
objekt/ärende.
Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte.
Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning.
§ 16 Uppföljning
Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget.
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på
uppdragsgivarens vägnar.
Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt
bestämmer.
§ 17 Omförhandling
Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.
Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring
av avtalets innehåll.
§ 18 Ändringar och tillägg
Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av
behöriga företrädare för respektive part.
§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor
Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid.
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.
Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av
befrielsegrunderna är uppfyllda.
Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är
överens om det vid uppsägningen.
§ 20 Befrielsegrunder
Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.
Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren
rätt att häva uppdraget.
§ 21 Tvistlösning
Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.
Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor.
§ 22 Godkännande av avtal
Detta avtal träder i kraft xxxx-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive
part godkänner avtalet senast xxxx-xx-xx.

