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Reglemente för Mora-Orsa Miljönämnd 

Mora och Orsa kommuner har kommit överens om att från och med 1 januari 2011 inrätta en 
gemensam nämnd, kallad Mora-Orsa Miljönämnd. Utöver det som föreskrivs om gemensam 
nämnd i kommunallagen, gäller bestämmelserna i detta reglemente samt det som 
överenskommits i särskilt samverkansavtal mellan kommunerna. Orsa kommun är värdkommun 
och den gemensamma nämnden ingår i Orsa kommuns organisation. 

Uppgifter 
1 a § Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter som 

enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
 Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt: 

• miljöbalken 

• livsmedelslagen 

• annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de 
förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar. 

 
 I nämndens ansvar ingår även uppgifter inom naturvården och miljö- och 

hälsoskyddstillsynen som enligt särskilt beslut övertagits av kommunen från länsstyrelsen 
och bestämmelser meddelade 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 bägge kommunerna. 

 
 Nämnden är ansvarig för personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 
 
1 b § Nämnden ska besluta i respektive kommunfullmäktiges ställe i ärenden som rör  

- Nämndens förvaltningsorganisation. 
- Avge yttranden inom nämndens verksamhetsområde.  

 
 Delegeringen gäller dock inte beträffande ärenden som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. Sådana ärenden ska istället behandlas i respektive kommuners 
fullmäktige. 

 
1 c § Nämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag 

eller annan författning samt bestämmelserna i detta reglemente. Nämnden ska vidare 
bedriva verksamheten i enlighet med det avtal som upprättats mellan kommunerna. 
Nämnden ska rapportera till respektive kommuns fullmäktige i enlighet vad som framgår 
av samverkansavtalet. 

Sammanträden 
2 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden själv bestämmer. Nämnden 

sammanträder i Orsa kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 
 

  



Sammansättning 
3 §  Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 4 ledamöter och 4 ersättare väljs av Orsa 

kommun och 5 ledamöter och 5 ersättare väljs av Mora kommun. 
 
 Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande.  
 
 Nämnden beslutar själv om utskott ska inrättas. Om ej ska nämnden ha ett presidium 

som ska bestå av ordförande och vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 
4 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare 
från samma kommun som ledamoten inställa sig för tjänstgöring. Om så inte kan ske, ska 
annan ersättare kallas för tjänstgöring. 

 
 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde tar över tjänstgöringen 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
 En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, 

sedan ärendet har handlagts. 
 
 En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 

tjänstgöra även om ersättare trätt in. 
 
 Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

Anmälan av förhinder 
5 § En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av sammanträdet, ska själv kalla in ersättare enligt de regler som redovisas i § 4. 

Kallelse 
6 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 

skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Ersättare för ordföranden 
7 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 

del av sammanträdet fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av 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. 

 
  



Justering och anslag av protokoll 
8 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt för nämnden innan paragrafen justeras. 
 
 Nämndens protokoll ska sättas upp på anslagstavlorna i bägge kommunerna senast andra 

dagen efter justering. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens 
protokoll har anslagits på anslagstavlorna. 

Delgivning 
9 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den anställd som nämnden 

bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
10 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

 
 I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Medborgarförslag 
11 § Nämnden får besluta att den eller de som väckt ett ärende genom medborgarförslag, får 

närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen men inte i beslutet. 


