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Samverkansavtal mellan Mora och Orsa kommuner om samverkan i gemen-
sam miljönämnd 
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Detta avtal gäller fr o m 2014-01-01 och ersätter det avtal som antogs av kommunfullmäktige i 
Mora kommun 2010-06-21, § 59 och Orsa kommunfullmäktige § 2010-06-21, § 51. 

1. Bakgrund och syfte 
Mora och Orsa kommuner har genom samverkansavtal överenskommit att från och med den 1 
januari 2011 inrätta en gemensam miljönämnd. Syftet är att genom samverkan optimera den eko-
nomiska effektiviteten och förenkla arbetet inom den gemensamma miljöförvaltningen. 

2. Värdkommun 
Orsa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Orsa kommuns nämnds-
organisation. 

3. Ändamål och omfattning 
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samvekande kommunernas uppgifter som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnd som ansvarar för frågor inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet. 

Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt: 

• miljöbalken 
• livsmedelslagen 
• annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljö samt de förordningar 

och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar. Vad avser tillsyn enligt tobaksla-
gen ska nämnden för Orsa kommuns räkning utöva tillsyn över såväl tobaksförsäljning 
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som rökfria miljöer medan nämnden för Mora kommuns räkning endast handhar tillsyn 
över rökfria miljöer. 

I nämndens ansvar ingår även uppgifter inom naturvården och miljö- och hälsoskyddstillsynen 
som enligt särskilt beslut övertagits av kommunen från länsstyrelsen och bestämmelser medde-
lade med stöd av miljöbalken, i den mån dessa uppgifter inte ska utföras av annan nämnd. 

Nämnden ska vidare besvara remisser från de samverkande kommunerna, svara för information 
inom verksamhetsområdet och bistå med expertkunskap samt delta i krisberedskapsplanering i de 
bägge kommunerna. 

4. Organisation 
4.1 Nämnd 
Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare varav Mora utser 5+5 och Orsa 4+4. 

Parterna är överens om att posterna som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan de 
samverkande kommunerna per mandatperiod. 

Under nämndens första mandatperiod, som sträcker sig till och med år 2014, kommer ordföranden 
från Orsa kommun och vice ordföranden från Mora kommun. Påföljande mandatperiod kommer 
ordföranden från Mora och vice ordförande från Orsa. Därefter roterar ordförandeskapen man-
datperiodvis mellan kommunerna. 

Fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna ska välja de ledamöter och ersättare 
som ska representera kommunen i nämnden. Värdkommunen ska välja ordförande och vice ord-
förande vilket sker efter nominering från den kommun som ska inneha någon av posterna. 

Nämnden har rätt att delegera beslutanderätt till utskott, ledamot, ersättare i nämnden samt till en 
anställd i någon av de samverkande kommunerna. 

Nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd angående 
budget och tidsplan ska enligt kommunallagen 8 kap 4 § ske med den samverkande kommunen.  

4.2 Förvaltning 
Orsa är värdkommun och är därmed huvudman för miljökontoret och dess personal. Kontoret 
ska vara lokaliserat i Orsa.  

Miljöchefen tillsätts i samråd med nämnden av Orsa kommun. 

5. Ekonomi 
5.1 Budget 
Värdkommunen ska årligen fastställa budget enligt punkten 4.1 ovan. Budgetförslag för kom-
mande år ska för samråd överlämnas till kommunstyrelsen i Mora. Synpunkter på budgetförslaget 
ska vara Orsa kommun tillhanda senast den 30 april. Arbetsprocess inför budget, årsredovisning 
och delårsrapport följer värdkommunens övergripande process. Orsa kommun ska fastställa bud-
get för den gemensamma miljönämnden senast den 30 juni. 
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5.2 Kostnadsfördelning 
Fördelningen av nettokostnaderna för den gemensamma nämnden ska, om de inte täcks på annat 
sätt, fördelas mellan de samverkande kommunerna med följande fördelningsnyckel: 

• i proportion till nedlagd arbetstid när det gäller tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelsla-
gen 

• med fördelningen 75 % för Mora och 25 % för Orsa vad avser övriga gemensamma 
kostnader för administration och förvaltningslokaler. 

Värdkommunen ansvarar för utgifter och finansiering av investeringar. Kapitalkostnader som 
därmed uppstår redovisas och fördelas på samma sätt som övriga driftkostnader. 

Mora kommun ska erlägga driftbidrag enligt budget till värdkommunen. Driftbidraget ska betalas 
månadsvis i förskott, den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdag eller, om par-
terna så överenskommer, efter fakturering från värdkommunen.  

Det åligger värdkommunen att redovisa och fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed. 

Över- och underskott ska vara reglerat senast den 31 maj året efter verksamhetsåret. 

6. Övergripande bestämmelser 
6.1 Arvoden 
Den kommun som ledamot/ersättare representerar ska också betala de arvoden och ersättningar 
som uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i 
respektive kommun. Värdkommunen ska välja ordförande och vice ordförande. Arvoden för 
presidieposterna, liksom övriga arvoden och ersättningar, ska betalas av den kommun som leda-
moten representerar. Politiskt samråd om arvodesnivåerna ska ske inför varje ny mandatperiod. 

6.2 Insyn i förvaltningen 
Alla tre kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller den ge-
mensamma nämndens verksamhet. Insynen kan, om så begäres, ske genom att samtliga parter har 
åtkomst till den information som finns i ekonomisystemet.  Den gemensamma nämnden ska till 
respektive fullmäktige i de tre kommunerna fortlöpande rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är. 

6.3 Revision och ansvarsfrihet 
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om 
ansvarsfrihet för samtliga nämndsledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Det är dock endast den kommun som valt personen i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 

6.4 Rapportering 
Nämnden ska följa Orsa kommuns övergripande uppföljningsprocess. Rapporteringen till sam-
verkanskommunerna ska beskriva hur verksamheten och den ekonomiska situationen utvecklas 
under verksamhetsåret. 
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6.5 Överläggning med kommunstyrelsernas presidier 
Nämnden ska minst en gång per år ta initiativ till träff med presidierna från kommunstyrelserna i 
de samverkande kommunerna. Denna träff sker lämpligen i anslutning till budgetarbetet 

6.6 Arkiv 
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs i nämnden 
från och med dess inrättande den 1 januari 2011. Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 
januari 2011 kvarligger på var och en av de samvekande kommunerna. Den gemensamma nämn-
den ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. 

6.7 Försäkringar 
Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar, såsom egendoms- och an-
svarsförsäkring, för den gemensamma nämndens verksamhet. Självrisk och eventuella skadestånd 
överstigande försäkringens maxbelopp fördelas mellan kommunerna enligt fördelningen i övrigt. 

7. Giltighetstid och uppsägning 
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2014 under förutsättning av godkännande av full-
mäktigeförsamlingarna i Mora och Orsa kommuner. Avtalet gäller till vidare. 

Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med arton månaders uppsägningstid. 

Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller på annat sätt påtag-
ligt försämras får avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling får ske per den 31 december 
varje år. Begäran ska vara skriftlig och skickas till den andra samverkanskommunen. Nya villkor 
kan normalt träda ikraft ett år därefter eller vid en tidigare tidpunkt om parterna är överens om 
detta. 

Om en ny kommun vill delta i samverkan ska nytt förslag till avtal upprättas av den gemensamma 
nämnden med anpassning utifrån nya behov och krav. Medlemskommunernas fullmäktige ska 
anta det nya avtalet innan det blir giltigt och ersätter innevarande avtal. 

Tvist rörande tolkning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. Kan enighet 
inte uppnås ska tvisten lösas i allmän domstol. 

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på 
samma sätt som kostnaderna för nämndens verksamhet enligt punkt 5.2 ovan (Mora 75 % och 
Orsa 25 % av kostnaderna). 

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

Antaget av Mora kommunfullmäktige 2014-01-20, § 5  
Antaget av Orsa kommunfullmäktige 2014-03-31, § 18 
 

För Mora kommun   För Orsa kommun 

 
Bengt-Åke Rehn   Marie Olsson 
Ordf. kommunstyrelsen   Ordf. kommunstyrelsen  


