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Sammanträdesdatum

2021-06-16
Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, kl. 08:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Ola Robertsson (S)

Justeringens plats och tid

Digital signering 2021-06-16 i anslutning till sammanträdet, omedelbart justerat

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Åsa Rosenius
Ordförande

Hillevi Andersson (C)
Justerare

Ola Robertsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-17

Datum då anslaget tas ned

2021-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet.

Underskrift

Åsa Rosenius,
Nämndsekreterare för miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 195 OJ
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Miljö- och byggnadsnämnden

Beslutande

Samtliga ärenden hanteras via Microsoft Teams.

Ledamöter

Hillevi Andersson (C), Ordförande
Magnus Persson (M), 1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande
Lars Sager (M)
Lennart Gustafsson (L)
Bo Carlsson (C)
Christer Svantesson (S)
Ulrik Lindqvist (S)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Johan Grönblad (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Håkansson (S) tjänstgör för Pär Dover (S)
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör för Mattias Ronnestad (SD)
Sanela Kazma (S) tjänstgör för Lena Rosén (V)

Övriga närvarande

Leif Hansson (M)
Christer Stenström (M)
Willy Persson (KD)
Jan-Olov Olsson (C)

Tjänstemän

Anders Karlsson, tillförordnad förvaltningschef
Oskar Engdahl, jurist
Åsa Rosenius, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista
§ 195 Dnr 2021-000120
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Miljö- och byggnadsnämnden

§ 195

Dnr 2021-000120

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har en längre tid sett ett behov av att
samverka med någon annan kommun när det gäller ärenden där
jävssituationer kan uppstå. Det kan till exempel vara att förvaltningen ska
göra tillsyn på en verksamhet som bedrivs av en ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden, av någon kollega som arbetar på förvaltningen eller att
det på annat sätt inte är lämpligt att tillsynen utförs av någon av kommunens
egna miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har undersökt möjligheterna att samverka
om tillsyn med närliggande kommuner och föreslår nu att ett avtal tecknas
med Karlskrona kommun så att kommunerna kan bistå varandra med
handläggningshjälp.
I avtalet regleras avtalstid, omfattning, vilka ärenden som avses, vilka
moment som ska ingå, hur handlingar ska hanteras, beslutsfattande samt
arbetsmiljöansvar.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att ingå samverkansavtal med
Karlskrona kommun rörande uppgifter enligt miljöbalken och anknytande
författningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Hillevi Andersson (C) samt ledamöterna Ola
Robertsson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal (se till
protokollet tillhörande bilaga 1) med Karlskrona kommun rörande uppgifter
enligt miljöbalken och anknytande författningar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att paragrafen blir omedelbart
justerad.

Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@ronneby.se tillförordnad
förvaltningschef Anders Karlsson anders.karlsson02@ronneby.se, jurist
Oskar Engdahl oskar.engdahl@ronneby.se
Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se (med underlaget)
Kommunstyrelsen eva.hansson1@ronneby.se (för kännedom)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Samverkansavtal med namn och information om digital signering uppdaterad version, 2021-06-04 (från Karlskrona kommun). Till protokollet
tillhörande bilaga 1.

MSN-2021-1894.1.6.3

Till protokollet
tillhörande bilaga 1

SAMVERKANSAVTAL OM UPPGIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN OCH ANKNYTANDE FÖRFATTNINGAR VID
JÄVSITUATIONER
Parter
Detta avtal har, med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), ingåtts
mellan Karlskrona kommun och Ronneby kommun.

Avtalets omfattning
Avtalet innebär att miljöinspektörer i Karlskrona kommun har rätt att under avtalstiden verka som
miljöinspektörer i Ronneby kommun och vice versa vid jävsituationer. Miljöinspektörerna får
utföra handläggning och tillsyn samt fatta beslut i enlighet med miljöbalkens och anknytande
författningars regler vid jävsituationer.
Handläggning
Med handläggning avses att handlägga, bereda, utreda, ta fram underlag för beslut, vid behov
närvara vid de i kommunerna ansvariga nämndernas sammanträden och fatta beslut med stöd av
delegationsordning. Vidare ingår i handläggning att ta fram underlag för omprövning,
rättidsprövning, yttranden och överklaganden när ett beslut i de ärenden som omfattas av detta
avtal överklagats. Slutligen ingår även att ge råd och upplysningar till dem som berörs av
nämndens verksamhet i enlighet med vad som anges i tillämpliga författningar och i
förekommande styrdokument antagna av kommunerna.
Beslutsfattande
Miljöinspektörerna ges rätt att fatta beslut i de ärenden de handlägger i enlighet med den
delegationsordning som gäller i den kommun dit ärendet hör.
Handlingar och diarieföring
Originalhandlingar diarieförs och förvaras i den kommun dit ärendet hör.
Arbetsgivaransvar
Miljöinspektörer från någon av de avtalande kommunerna har också sin egen hemkommun som
huvudsaklig arbetsgivare. Detta innebär att hemkommunen har arbetsmiljöansvaret för sin
medarbetare även då denne verkar i den andra kommunen i enlighet med detta avtal.
Avtalsexemplar
Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Avtalet har signerats digitalt av de båda kommunernas nämndordförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Adress
Adress

Besöksadress
Besöksadress

Telefon
Telefon

E-postadress
E-postadress

371 371
83 Karlskrona
83 Karlskrona

Ronnebygatan
Ronnebygatan
22 vån
22 vån
5 5

0455-32
0455-32
20 01
20 01

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Adress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

371 83 Karlskrona

Ronnebygatan 22 vån 5

0455-32 20 01

samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
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Avtalstid
Avtalet gäller fr. o m den 1 juni 2021 till dess att de ärenden som endera av kommunerna begärt
handläggningshjälp med är avslutade, dock längst t.o.m. den 31 december 2022.

För Ronneby kommun
Hillevi Andersson
Ordförande miljö- och
byggnadsnämnden

Ort och datum

Ort och datum
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För Karlskrona kommun
Magnus Larsson
Ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: qXayDcFVa5OeBuacRCqJ/g

ÅSA ROSENIUS

OLA ROBERTSSON

Nämndsekreterare

2:e vice ordförande

2021-06-16 16:55

2021-06-16 16:56

Serienummer: 4YJ4PWF3fwnc7WYIaFRtjg

Hillevi Margareta Andersson
Ordförande
2021-06-16 16:59

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Serienummer: n2er7YpL8bia2z0ZWHS0bQ

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-06-16 16:53 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:53 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:53 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:53 En avisering har skickats till Hillevi Andersson
2021-06-16 16:53 En avisering har skickats till Ola Robertsson
2021-06-16 16:53 En avisering har skickats till Åsa Rosenius
2021-06-16 16:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Rosenius
2021-06-16 16:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ola Robertsson
2021-06-16 16:55 ÅSA ROSENIUS har signerat dokumentet MBN protokoll 2021-06-16 § 195 med bilaga 1 OJ.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: n2er7YpL8bia2z0ZWHS0bQ)
2021-06-16 16:55 Alla dokument har undertecknats av Åsa Rosenius
2021-06-16 16:56 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Hillevi Andersson
2021-06-16 16:56 OLA ROBERTSSON har signerat dokumentet MBN protokoll 2021-06-16 § 195 med bilaga 1 OJ.pdf via BankID
Sverige (Unikt ID: qXayDcFVa5OeBuacRCqJ/g)
2021-06-16 16:56 Alla dokument har undertecknats av Ola Robertsson
2021-06-16 16:59 Hillevi Margareta Andersson har signerat dokumentet MBN protokoll 2021-06-16 § 195 med bilaga 1 OJ.pdf via
BankID Sverige (Unikt ID: 4YJ4PWF3fwnc7WYIaFRtjg)
2021-06-16 16:59 Alla dokument har undertecknats av Hillevi Andersson
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