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Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Mellan
1.
2.
3.

Simrishamns kommun,
och
Tomelilla kommun
och
Ystads kommun

(1-3 kallas nedan ”Förbundsmedlemmarna“)
§ 1.
Detta avtal reglerar bildande av ett för Förbundsmedlemmarna gemensamt
kommunalförbund, benämnt Ystad-Österlenregionens miljöförbund (”Förbundet”).
Förbundsdirektion skall vara beslutande församling (”Direktionen”), som har
funktion som förbundsstyrelse, tillika miljönämnd för Förbundsmedlemmarna.
Förbundet skall ha sitt säte i Tomelilla.
§ 2.
Förbundsmedlemmarna överenskommer genom detta avtal att överlämna till
Förbundet att fullgöra Förbundsmedlemmarnas samtliga lagreglerade uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessa myndighetsuppgifter regleras i aktuell lydelse
bl.a. av Miljöbalken (1998:808), Livsmedelslagen (2006:804), Djurskyddslagen
(1988:534) och tillämpbara delar av angränsande lagar som Lagen om foder och
animaliska biprodukter (2006:805), Tobakslagen (1993:581) och Strålskyddslagen
(1988:220). De frivilliga arbetsuppgifterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet
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omfattas ej av förbundsbildningen, utan kvarstår som en kommunal angelägenhet i
respektive Förbundsmedlem, såvida annan överenskommelse inte avtalas.
Samverkan genom Förbundet ska fr.o.m. 1 juni 2009 ske enligt särskild upprättad
Förbundsordning, vilken bilägges detta avtal som Bilaga 1, och vilken vid varje
tidpunkt gällande version utgör en integrerad del av detta avtal.
§ 3.
Förbundets verksamhet och personella organisation regleras i lagstiftning,
förbundsordning, reglemente för Direktionen och i en verksamhetsplan. Direktionen
skall årligen anta verksamhetsplan och äger rätt att anta ändringar och tillägg till
antagen verksamhetsplan. Direktionen skall snarast efter att Förbundet inlett sin
verksamhet anta verksamhetsplan.
§ 4.
Förbundet skall fatta beslut i ärenden som
 skall fullgöras av kommunala miljönämnder (motsv)
 enligt särskilda författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ankommer på
kommunen och respektive kommunfullmäktige (t ex taxor och lokala
hälsoskyddsföreskrifter).
 avser beslut som enligt specialförfattningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet
skall fattas av kommunfullmäktige i Förbundsmedlemmarna
Förbundsmedlemmarna har möjlighet att överlämna även del av det miljöstrategiska
arbetet och andra frivilliga arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till
Förbundet. Innehållet och omfattningen av detta arbete bestäms efter
överenskommelse och särskilt avtal mellan respektive Förbundsmedlem och
Förbundet.
Förbundet skall besvara remisser från Förbundsmedlemmarna, svara för information
inom verksamhetsområdet, bistå Förbundsmedlemmarna, med expertkunskap inom
verksamhetsområdet samt delta i Förbundsmedlemmarnas krisberedskapshantering.
§ 5.
Kommunerna överför från och med ikraftträdandet av Förbundet sina samlade
resurser beträffande myndighetsutövning inom miljöområdet till Förbundet, som
övertar huvudmannaskapet och ansvaret för Förbundsmedlemmarnas
miljöförvaltningar som samtidigt läggs samman till en gemensam miljöförvaltning
underställd Förbundet. Förvaltningsorganisationen benämns Ystad-Österlenregionens
miljöförvaltning (”Förvaltningen”).
Förvaltningen skall ha ansvaret för beredning och verkställighet av Förbundets beslut
samt för att planera, administrera och utföra den verksamhet som Förbundet ansvarar
för.
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Förbundsmedlemmarna är överens om att samtlig personal som arbetar med
myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Förbundsmedlemmarna,
med undantag av de befattningshavare varom särskild överenskommelse träffas, skall
erbjudas anställning i Förbundet. Anställningserbjudanden skall samordnas och
skickas ut vid samma tidpunkt. De arbetstagare som accepterar anställning hos
Förbundet tar med sig anställningstid och intjänade förmåner till Förbundet, som blir
arbetsgivare för den personal som är anställd hos förvaltningen.
Pensionskostnadsreglering skall ske genom särskild överenskommelse.
Semesterlöneskuld, övertidsersättning, traktamentsersättning, reseersättning o d skall
om möjligt regleras per dagen för ikraftträdandet av förbundet.
Den som inte accepterar anställningserbjudande i Förbundet kvarstår i anställning hos
tidigare arbetsgivare, som bär ansvaret för omplaceringsåtgärder o d.
Interimsdirektion utses av Förbundsmedlemmarna. Tomelilla kommun ansvarar fram
till ikraftträdandet av Förbundet för tillsättning av förvaltningschef och eventuell
övrig personal som inte är anställd av Förbundsmedlemmarna.
Förvaltningen har sitt säte i Tomelilla. Tomelilla kommun svarar för att
ändamålsenliga lokaler ställs till förfogande för Förbundet och förvaltningen. Hyra
bestäms i enlighet med självkostnadsprincip.
Förbundet tecknar erforderliga försäkringar.
§ 6.
Årsbudgeten för första verksamhetsåret 2009 skall grundas på sammanläggning av
respektive Förbundsmedlems bokslut för 2007 för miljö- och
hälsoskyddsverksamhetens lagreglerade uppgifter samt på verksamhetens relativa
andel av kostnader för kommungemensamma resurser såsom administration,
företagshälsovård, posthantering, IT- och teletjänster, minnesgåvor,
försäkringspremier o d. Därtill har Statens övertagande av ansvaret för djurskydd
beaktats.
Kostnaderna för Förbundets myndighetsverksamhet regleras genom bidrag från
Förbundsmedlemmarna, i den mån kostnaderna inte täcks genom avgiftsfinansiering
enligt taxa för verksamheten eller på annat sätt. Förbundet skall verka för en ökad
egenfinansiering och effektivisering genom samordning.
Kostnaderna skall för de två första verksamhetsåren fördelas mellan
Förbundsmedlemmarna utifrån respektive kommuns bedömda behov enligt
verksamhetsplaner för 2008, i enlighet med särskild sammanställning, bilaga 2.
Bidragen ska följas upp och kontrolleras i samband med ny mandatperiod.
Kostnadsfördelningen ska då revideras utifrån av förbundet framtagen
verksamhetsplan. Förbundsmedlemmarna äger rätt att var för sig påkalla
omförhandling av bidragen om förhållandena väsentligen förändras för
Förbundsmedlemmen.
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Fördelning mellan Förbundsmedlemmarna avseende fullgörande av för borgen eller
andra förbindelser skall ske i enlighet med de principer om kostnadsfördelning som
gäller vid denna tidpunkt.
Kostnader utöver verksamhetens nettobudget kan tillkomma i samband med
etablering av Förbundet och dess förvaltningsorganisation. Kostnader för detta
fördelas mellan Förbundsmedlemmarna enligt fördelningen för första
verksamhetsåret.
Kostnader som uppkommer före Förbundets bildande regleras av Tomelilla kommun
efter samråd mellan respektive Förbundsmedlem. Kostnadsreglering genom
fördelning mellan Förbundsmedlemmarna sker i enlighet med fördelningen för första
verksamhetsåret och skall ske samband med ikraftträdandet av Förbundet.
Medlemsavgifterna skall inbetalas till Förbundet kvartalsvis i förskott.
Ekonomisk rapport skall lämnas till Förbundsmedlemmarna minst två gånger per år,
utöver rapportering av årsredovisning.
§ 7.
Förbundet skall inte äga fast egendom. Förbundet skall förhyra de lokaler som
erfordras för verksamheten.
Förbundet skall, med undantag av fast egendom, överta de anläggnings- och
omsättningstillgångar som Förbundsmedlemmarna disponerar för miljö- och
hälsoskyddsverksamhetens lagreglerade uppgifter. Värdet på överförda tillgångar skall
utgöras av det bokförda värdet per dagen för ikraftträdandet av förbundet.
Förbundsmedlemmarna erhåller en fordran på Förbundet motsvarande värdet på de
överförda tillgångarna. Särskild fordringshandling skall upprättas mellan Förbundet
och Förbundsmedlemmarna, med villkor samma räntesats och 20 % amortering
årligen.
Räntan (följer SKL:s rekommenderade internränta) för respektive fordran skall
erläggas halvårsvis i efterskott.
§ 8.
Förbundsmedlems avtal med staten eller annan avtalspart inom Förbundets
kompetensområde skall övergå till Förbundet om ej avtalspart motsätter sig detta eller
villkor om överlåtelseförbud finns. Kan sådant avtal inte övergå skall Förbundet och
Förbundsmedlemmarna verka för att avtalets nytta och kostnader på annat sätt skall
överföras till Förbundet.
Om verksamhetsfrämmande avtal finns skall dessa avvecklas snarast möjligt.
§ 9.
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På Förbundsmedlemmarnas respektive hemsida skall finnas en länk till
kommunalförbundets hemsida.
§ 10.
Mandatperioden för direktionen skall vara fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det år
då val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Dock gäller övergångsvis i Förbundet att mandatperioden för ledamöter och ersättare
uppgår till knappt två år fr.o.m. den 1 juni 2009.
Korresponderande mandatperiod skall gälla även för revisorer.
Antalet ordinarie ledamöter skall vara nio med nio ersättare. Vardera kommun utser
tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Förbundsmedlemmarna nominerar vardera en ordinarie revisor. Revisorer väljs
formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.
Direktionen utser inom sig en ordförande samt en förste vice ordförande och en
andre vice ordförande. Ordförande och de båda vice ordförandena väljs för samma
tid som direktionen i övrigt.
§ 11.
Detta avtal kan inte sägas upp, utan samtida uppsägning av Förbundsordningen för
utträde. Uppsägningstiden för detta avtal skall följa Förbundsordningens
uppsägningstid, dock att detta avtals bestämmelser om förfarandet vid uppsägning av
Förbundsordningen, utträde ur Förbundet, Förbundets likvidation och upplösning
samt skifte av tillgångar och skulder skall fortsätta att gälla.
§ 12.
Tvist mellan Förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar skall avgöras av allmän
domstol.
§ 13.
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av respektive
kommunfullmäktige.
_______________________
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