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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
2019-08-28

§ 163

Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
räddningsnämnden
KSN-2019-2068
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden
att gälla från 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att skicka förslag till nytt samverkansavtal och reglemente till Tierps och Östhammars
kommuner för godkännande i respektive fullmäktige.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige
i de samverkande kommunerna.
Yrkande
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 225.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum:
2019-08-20

§ 225

Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
räddningsnämnden
KSN-2019-2068
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden
att gälla från 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
att skicka förslag till nytt samverkansavtal och reglemente till Tierps och Östhammars
kommuner för godkännande i respektive fullmäktige.

Sammanfattning
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige
i de samverkande kommunerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum:
2019-06-20

Kommunledningskontoret

Diarienummer:
KSN-2019-2068

Kommunfullmäktige

Handläggare:
Anderson Tomas

Nytt samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma räddningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden
att gälla från 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
att skicka förslag till nytt samverkansavtal och reglemente till Tierps och Östhammars
kommuner för godkännande i respektive fullmäktige.

Ärendet
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige
i de samverkande kommunerna.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Avtalet och reglementet
presenterades och godkändes vid ägarsamråd den 3 maj. Räddningsnämnden
behandlade ärendet den 29 maj och godkände förslagen till nya styrdokument.
Protokollsutdrag återges i bilaga 1. Ärendet har inga konsekvenser ur näringslivs-,
jämställdhets- eller barnperspektivet.
Föredragning
Den nya kommunallag som började gälla den 1 januari 2018 har gjort det aktuellt att
revidera det avtal som reglerar samverkan mellan kommunerna i den gemensamma
räddningsnämnden. De huvudsakliga förändringarna i förslaget till nytt
samverkansavtal i bilaga 2 är att nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av
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samråd och budgetprocess läggs till, beskrivningen av uppföljningen förtydligas och
ett tillägg om lokalförsörjningsplanen görs.
Kostnadsfördelningen mellan kommunerna som finansierar nämnden ska ses över vart
femte år och en översyn var därför aktuell inför 2020. Kostnadsfördelningen baserar sig
på kommunernas invånaravtal. Uppsala kommuns högre befolkningstillväxt motiverar
att kommunens andel av finansieringen föreslås öka från 75,7 procent till 76,4 procent.
I samband med att avtalet revideras behöver även nämndens reglemente ses över. I
förslaget till nytt reglemente i bilaga 3 förtydligas nämndens uppgifter så att de svarar
mot det nya avtalet. Arbetsutskottets sammansättning formaliseras och strukturen
anpassas för att harmoniera med de övriga nämnderna i Uppsala kommun.
Samverkansavtalet och reglementet föreslås gälla från 1 januari 2020 och behöver
godkännas av respektive samverkanskommuns fullmäktige under hösten 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Med nuvarande kostnadsfördelning uppgår Uppsala kommuns del av finansieringen år
2019 till 161 miljoner kronor av nämndens totala budget om 212 miljoner kronor. Om
den föreslagna förändrade kostnadsfördelningen skulle tillämpas för år 2019 skulle det
medföra att Uppsala kommuns kostnader för nämnden ökade med cirka 1,5 miljoner
kronor. Räddningsnämndens budget för 2020 behandlas inom ramen för ordinarie
mål- och budgetprocess.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Räddningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-29

§ 53

Nytt ägarsamverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden
RÄN-2019-0081
Beslut

Räddningsnämnden beslutar
att godkänna förslag på nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden, samt
att godkänna förslag på nytt reglemente för den gemensamma räddningsnämnden.

Sammanfattning

I det ursprungliga avtalet framgår det att avtalet ska ses över inför 2020. I och med den nya
kommunallagen började gälla den 1 januari 2018 blev det även aktuellt med en revidering. De
huvudsakliga revideringarna innebär att nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av
samråd och budgetprocess läggs till, kostnadsfördelningen uppdateras, beskrivningen av
uppföljningen förtydligas och ett tillägg om lokalförsörjningsplanen görs.
I samband med att avtalet uppdateras och revideras behöver även nämndens reglemente ses
över. I förslaget på nytt reglemente förtydligas nämndens uppgifter så att de svarar mot texten i
det nya avtalet, arbetsutskottets sammansättning formaliseras och strukturen anpassas för att
harmoniseras med de övriga nämnderna i Uppsala kommun.
Avtalet och reglementet har presenterats och godkänts vid ägarsamrådet den 3 maj 2019. För att
de ska träda i kraft ska de även godkännas av Tierps-, Uppsala och Östhammars
kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att räddningsnämnden bifaller
detsamma.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019
Förslag på samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden
Förslag på reglemente för den gemensamma räddningsnämnden
Delges

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun för vidare förmedling till Tierps- och Östhammars
kommun

Justerandes sign

‘lje

Utdragsbestyrkande
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Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §.
Följande kommuner har kommit överens om att från och med 2012-01-01 inrätta en gemensam
nämnd kallad räddningsnämnden. Detta avtal är en revidering av tidigare avtal och gäller från och
med 2020-01-01, samtidigt upphör tidigare avtal att gälla.
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

org.nr 212000-0266
org.nr 212000-3005
org.nr 212000-0290

Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala
kommuns organisation.
Syfte
1 § Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ("Kommunerna") ska genom en gemensam nämnd
bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i alla tre kommuner.
Uppgifter
2 § Den gemensamma nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunerna i enlighet med
vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
("LSO"). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock
kvar i respektive kommun (l kap. 6 § LSO)
Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta reglemente och
samverkansavtalet.
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra
myndigheter och enskilda organisationer.
Prestationskrav
3 § Den gemensamma nämnden ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att uppfylla
Kommunernas verksamhetsmål och visioner inom befintligt ekonomiskt utrymme.
Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant sätt att utfall, ekonomi och verksamhet kan mätas såväl
kvalitativt och kvantitativt och bedömas av Kommunerna.
Reglemente
4 § Den gemensamma nämndens verksamhet styrs av det gemensamma reglemente som
kommunfullmäktige i Kommunerna beslutat om för nämndens verksamhet. Reglementet och framtida
förändringar i reglementet ska antas av kommunfullmäktige i Kommunerna.
Styrning, planering, budget och insyn i förval tningen
5 § Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter
samråd med de andra kommunerna. Värdkommunen kallar till samråd två gånger per år, ett på våren och
ett på hösten. I samråden ska det finnas representanter från samtliga tre kommunstyrelser. Underlag och
kallelse skickas tre veckor innan datum för samrådet.

Vid samrådet på våren beslutas om den gemensamma nämndens budget och inriktning. Budgeten räknas
upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) framtagen av Sveriges kommuner och landsting
(SKL). Om Kommunerna har avtalat om nya brandstationer eller större fastighetsförändringar ökas
budgeten med den hyresökning som eventuellt uppstår. Sedan kan budgeten ökas eller minskas utifrån
särskilda satsningar eller rationaliseringar.
Styrningen av nämndens verksamhet sker till största del av det gemensamma handlingsprogrammet för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som
respektive kommunfullmäktiga fattat beslut om.
Tierp och Östhammars kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som
gäller nämndens verksamhet.
Resultatreglering
6 § Över/underskott regleras varje verksamhetsår mellan Kommunerna. Likvidavräkning för
över/underskott regleras snarast efter det att respektive kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen.
Kostnadsfördelning mellan Kommunerna
7 § Kostnadsfördelningen mellan kommunerna från och med 2020:
Tierps kommun:
11,6%
Uppsala kommun:
76,4%
Östhammars kommun: 12,0%
Den gemensamma nämndens nettokostnad fördelas enligt ovanstående procentuella kostnadsfördelning.
Kostnadsfördelningen bör ses över vart femte år, bland annat utifrån om invånarantalet procentuellt har
förändrats olika i kommunerna.
Betalning
8 § Uppsala kommun fakturerar Tierp och Östhammars kommuner månadsvis i förskott med en
tolftedel av respektive kommuns årsbudget för den gemensamma nämnden.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
9 § Den gemensamma nämnden ska i möjligaste mån följa uppföljningsrutinerna enligt värdkommunens
styrmodell.
Nämnden ska löpande redovisa till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna hur de
har fullgjort de uppdrag som respektive fullmäktige har lämnat till dem
• i reglemente och samarbetsavtalet.
• i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur mål och uppdrag som delegerats till dem har
fullgjorts.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Investeringar, äganderätt till egendom och fastighe ter
10 § Investeringsobjekt i form av lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av
värdkommunen. Investeringar i lös egendom ska inrymmas i nämndens investeringsbudget.
Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun (eller hyrs in av respektive kommun) som sedan
den gemensamma nämnden hyr. Kostnadsförändringar i samband med eventuell nybyggnation,
omfattande ombyggnationer eller genomgripande renoveringar ska diskuteras av Kommunerna och
avtalas separat. Av avtalet ska framgå hur finansieringen av såväl byggnation som löpande drift ska
finansieras.

Varje kommun ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler i sin kommun för att bedriva
räddningstjänstverksamhet. Den gemensamma nämnden ska ha en lokalförsörjningsplan för hela sin
verksamhet som revideras årligen och delges Kommunerna.
Vid upphörande av detta avtal och därmed upphörande av den gemensamma nämnden övertar den
kommun där fastigheterna är belägna alla hyresavtal för dessa fastigheter.
Försäkring
11 § Den kommun som har äganderätt till fastigheter, byggnader, anläggningar och teknisk utrustning
som nyttjas för räddningstjänstens verksamhet, ska se till att egendomen försäkras. Övriga försäkringar
som erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet tecknas av värdkommunen.
Sammansättning av nämnden
12 § Den gemensamma nämnden utgörs av tretton (13) ordinarie ledamöter och tretton (13) ersättare
med fördelning enligt nedan:
Tierps kommun
2+2
Uppsala kommun
9+9
Östhammars kommun 2 + 2
Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Dessa funktioner
utses av värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts att ingå i nämnden. Vice
ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden
och vice ordföranden om inte ordföranden beslutar annorlunda.
Mandatperiod
13 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till
kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
Tvister
14 § Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i samråd.
Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.
Avveckling av den gemensamma nämnden
15 § Anser någon av Kommunerna att den gemensamma nämnden ska upphöra helt ska överläggningar
mellan företrädare för kommunstyrelserna i Kommunerna ske. Frågan om avveckling av nämnden, som
kan ske enbart vid årsskifte, ska skriftligen väckas före den l juli 18 månader innan avvecklingen är
avsedd att ske. Vid en avveckling av nämnden ska ansvaret för organisationens gemensamma personal,
materiel och övrig utrustning fördelas på parterna efter en skälig och rättvis grund.
Kapitalinvesteringar som är stationerade i Tierp och Östhammars kommuner köps av respektive kommun
till bokfört värde. Vid bedömningen av vad som är en skälig och rättvis grund ska följande vara
vägledande:
-Upparbetade personalkostnader fördelas enligt samma principer som vid ingåendet av detta avtal.
-Kvarvarande personal fördelas efter arbetsställets geografiska placering.
-Personalfrågor i övrigt hanteras så som vid övertagande av verksamhet.
Avtalets giltighet.
16 § Detta avtal gäller från och med den l januari 2020 till 31 december 2023 och ersätter tidigare avtal
mellan kommunerna tecknat 2015.
Uppsägning ska göras skriftligen senast 18 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning
förlängs avtalet med fyra år åt gången.

Utvärdering av samarbetet
17 § Kommunstyrelserna i respektive kommun i samverkan ansvarar för att utvärderingar av samarbetet
genomförs.

…………………….. den……………………..
Ort och datum

…………………….. den……………………..
Ort och datum

…………………………………………………….
Kommunstyrelsens ordförande
Tierps kommun

…………………………………………………….
Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun

…………………….. den……………………..

…………………………………………………….
Kommunstyrelsens ordförande
Östhammars kommun

Reglemente för gemensam räddningsnämnd i
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner att
gälla från och med 2020-01-01
Antaget av kommunfullmäktige i Tierp 2019-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Uppsala 2019-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Östhammar 2019-xx-xx
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har i avtal kommit överens om att från och med
l januari 2012 inrätta en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet. Detta görs i
enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande
speciallagar inom området.
Den gemensamma nämnden kallas för Räddningsnämnden.
Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Uppgifter
1 § Den gemensamma nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunerna i
enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor ("LSO"). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd
mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun (l kap. 6 § LSO)
Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.
Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta
reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt
med andra myndigheter och enskilda organisationer.
Personuppgifter
2 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker i
nämndens verksamhet.

Sammansättning
3 § Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.
Värdkommunen väljer nio ledamöter och nio ersättare, övriga samverkande kommuner väljer
två ledamöter och två ersättare var. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.
Sammanträden
4 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska hållas
också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att
det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extrasammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med viceordförande.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Nämnden sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.
Kallelse
5 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid
göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt
om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får
kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Offentliga sammanträden
6 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.
Sammanträde på distans
7 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild

eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt
8 § Kommunalråd och kommunstyrelsernas ordförande har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl
föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelserna denna rätt. Den förtroendevalde har i
den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i någon av de
ingående kommunerna och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det,
får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Ordföranden
9 § Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Presidium
10 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska
biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser
att det behövs.
Ersättare för ordförande och viceordförande
11 § Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del
av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste
av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
Förhinder
12 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid aktuellt
styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring
13 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska
kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige
har bestämt, för respektive parti. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet till respektive nämnd.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare
oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. En ersättare som börjat
tjänstgöra för en frånvarande ledamot från ett annat parti ska frånträda om en ersättare från
samma parti som den frånvarande ledamoten inställer sig.
Jäv, avbruten tjänstgöring
14 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Särskilt yttrande
16 § Ledamot och ersättare har rätt att få ett särskilt yttrande redovisat i protokollet.
Ordföranden får besluta att det särskilda yttrandet ska lämnas skriftligen. Om ett yttrande ska
lämnas skriftligen ska det ges in före justering av protokollet.
Justering och anslag av protokoll

17 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en
ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Nämndens
sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika
anslagstavlorna.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
18 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelserna så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
19 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, stadsdirektören, förvaltningschefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
20 § Nämnden ska besluta hur skrivelser, avtal och andra handlingar på nämndens vägnar ska
undertecknas.
Utskott
21 § Inom nämnden ska ett arbetsutskott finnas bestående av sju ledamöter. Kommunerna är
överens om att fem ledamöter bör utses bland Uppsala kommuns företrädare och att en ledamot
från vardera Tierps kommuns och Östhammars kommuns företrädare. Nämnden får därutöver
inrätta ytterligare utskott inom sig.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare som är vald att ingå i ett utskott, får närvara vid utskottets sammanträden. Om
ordinarie ledamot i utskottet är förhindrad att tjänstgöra ska ersättare inträda i samma ordning
som gäller för nämnden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en majoritet av utskottets ledamöter begär
det. Utskottet eller ordföranden i utskottet får besluta att ställa in ett sammanträde med utskottet

eller ändra dag för sammanträde. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet,
om beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordförande
bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottet kan ha beslutanderätt i vissa ärenden enligt nämndens delegationsordning
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Beredning av ärenden
22 § De ärenden som ska avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet ska beredas av
arbetsutskottet om beredning behövs.
En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelserna i berörda kommuner ska höras i ett
ärende av principiell betydelse eller av större vikt.
När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

