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Dnr KS/2016:75

Tilläggsavtal samverkan om tobakshandläggning
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade beslut 2016-02-23, § 28, om att föreslå att
godkänna ett avtal om samverkan avseende handläggning av ärenden beträffande
serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel samt
anordnande av automatspel, mellan Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena, Ödeshög
och Finspångs kommuner.
Kommunstyrelsen godkände sedan avtalet 2019-03-23, § 67, varpå avtalet löpte
fram till den 31 december 2018. Vid avtalets utgång – om det inte sagts upp med 12
månaders varsel – så förlängs avtalet med fyra (4) år. Nu gällande avtal löper ut
2022-12-31.
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, som ersätter dagens Tobakslag (1993:581). Den huvudsakliga
förändringen är att tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt istället för
anmälningspliktigt. Detta innebär merkostnader för verksamheten, och därför
behöver ett tilläggsavtal tecknas till nuvarande avtal, för att reglera finansiering
och organisering av den utökade verksamheten.
Ett förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror inkom till omsorgs- och socialförvaltningen
2019-05-02.
Sammanfattning
Förslag till grundbemanning för tillsyn av tobakstillstånd beräknas till 1
handläggartjänst samt 0,05 ledningsfunktion. Bemanningen ska löpande
utvärderas och anpassas efter arbetsbelastningen.
Var och en av kommunerna ska utse en person med ersättare behörig att mottaga
och registrera de inkommande ärenden som ska handläggas av Motala liksom de
övriga handlingar som kan tillhöra ärenden enligt 1§. Kommunerna ska också
fastställa och uppdatera delegationsordning för dessa ärenden.
Budgeterade kostnader för organisationen ska preliminärt fördelas mellan
samarbetskommunerna på så sätt att 90 % av kostnaderna delas efter respektive
kommuns folkmängd och 10 % av kostnaderna efter ärendemängden året före
budgetens fastställande.
Budgeterad kostnad för verksamheten för 2019 är för Mjölby kommuns del 82 194
kr juli-dec, samt för 2020 helår en budgeterad kostnad om 166 115 kr.
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fortsättning § 117
Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2022,
vilket gör att huvudavtal och tilläggsavtalets avtalstid sammanfaller inför nästa
avtalsperiod.
Beslutsunderlag
Tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande
försäljning av tobaksvaror, missiv, 2019-05-16
Förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror, 2019-05-02
Samverkansbudget - Tobak 2019, 2019-05-02
Samverkansbudget - Tobak 2020, 2019-05-02

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner avtal om samarbete avseende handläggning
av ärenden beträffande försäljning av tobaksvaror under förutsättning att
alla andra kommuner i samverkan godkänner avtalet

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr OSN/2019:35

Tilläggsavtal om kommungemensam handläggning av
ärenden gällande försäljning av tobaksvaror Godkännande
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden fattade beslut 2016-02-23, § 28, om att föreslå att
godkänna ett avtal om samverkan avseende handläggning av ärenden beträffande
serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel samt
anordnande av automatspel, mellan Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena, Ödeshög
och Finspångs kommuner.
Kommunstyrelsen godkände sedan avtalet 2019-03-23, § 67, varpå avtalet löpte
fram till den 31 december 2018. Vid avtalets utgång – om det inte sagts upp med 12
månaders varsel – så förlängs avtalet med fyra (4) år. Nu gällande avtal löper ut
2022-12-31.
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, som ersätter dagens Tobakslag (1993:581). Den huvudsakliga
förändringen är att tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt istället för
anmälningspliktigt. Detta innebär merkostnader för verksamheten, och därför
behöver ett tilläggsavtal tecknas till nuvarande avtal, för att reglera finansiering
och organisering av den utökade verksamheten.
Ett förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror inkom till omsorgs- och socialförvaltningen
2019-05-02.

Sammanfattning

Förslag till grundbemanning för tillsyn av tobakstillstånd beräknas till 1
handläggartjänst samt 0,05 ledningsfunktion. Bemanningen ska löpande
utvärderas och anpassas efter arbetsbelastningen.
Var och en av kommunerna ska utse en person med ersättare behörig att mottaga
och registrera de inkommande ärenden som ska handläggas av Motala liksom de
övriga handlingar som kan tillhöra ärenden enligt 1§. Kommunerna ska också
fastställa och uppdatera delegationsordning för dessa ärenden.
Budgeterade kostnader för organisationen ska preliminärt fördelas mellan
samarbetskommunerna på så sätt att 90 % av kostnaderna delas efter respektive
kommuns folkmängd och 10 % av kostnaderna efter ärendemängden året före
budgetens fastställande.
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Budgeterad kostnad för verksamheten för 2019 är för Mjölby kommuns del 82 194
kr juli-dec, samt för 2020 helår en budgeterad kostnad om 166 115 kr.
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§ 102 fortsättning
Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2022,
vilket gör att huvudavtal och tilläggsavtalets avtalstid sammanfaller inför nästa
avtalsperiod.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror, 2019-05-16
Förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror, 2019-05-02
Samverkansbudget - Tobak 2019, 2019-05-02
Samverkansbudget - Tobak 2020, 2019-05-02

Beslutsgång

Ordförande Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner avtal om samarbete avseende
handläggning av ärenden beträffande försäljning av tobaksvaror under
förutsättning att alla andra kommuner i samverkan godkänner avtalet

2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer kommunstyrelsen beslutet för
fastställande

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande
försäljning av tobaksvaror
Mellan å ena sidan Motala kommun (212000-2817), nedan kallad Motala, och å andra sida Boxholms kommun
(212000-0407), Finspångs kommun (212000-0423), Mjölby kommun (212000-0480), Vadstena kommun
(212000-2825) och Ödeshögs kommun (212000-0373) nedan kallade Kommunerna har följande avtal träffats.

1 § Uppgifter
Motala svarar för kommunernas uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter vad avser
handläggning av ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror samt tillsyn enligt samma lag.

2§ Organisation
För de av Motala övertagna uppgifterna enligt 1§ samt för Motalas egna uppgifter inom samma område ska
finnas en tjänstemannaorganisation inom socialförvaltningen i Motala. Motala ska vara anställningsmyndighet.
Organisationen grundbemanning ska per den 1 juli 2019 beräknas till 1 handläggartjänst samt 0,05
ledningsfunktion. Bemanningen ska löpande utvärderas och anpassas efter arbetsbelastningen.
Var och en av kommunerna ska utse en person med ersättare behörig att mottaga och registrera de
inkommande ärenden som ska handläggas av Motala liksom de övriga handlingar som kan tillhöra ärenden
enligt 1§. Kommunerna ska också fastställa och uppdatera delegationsordning för dessa ärenden.

3§ Syfte
Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser för att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig
kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och kostnadseffektivitet inom området.

4§ Expeditionstider
Motala ska upprätthålla skäliga expeditionstider för telefonsamtal och besök. Handläggare ska också efter
behov finnas på plats i kommunerna bl a i samband med föredragning av ärenden inför nämnd. Behovet ska
bestämmas efter samråd med Kommunerna.
För att möjliggöra mottagande av besök i Kommunerna förbinder sig dessa att tillhandahålla erforderlig och
lämplig lokal för detta.
Kommunerna förbinder sig vidare att på lämplig plats i respektive kommun tillhandahålla blanketter och
informationsmaterial som rör verksamheten. Information ska också finnas på respektive kommuns hemsida.

5§ Egendom
Motala tillhandahåller och äger den egendom som används i verksamheten liksom lokaler i Motala för
organisationens tjänstemän.

6§ Försäkring
Motala och Kommunerna svarar var och en för sig för tecknande av ansvarsförsäkringar för de ärenden som
hör till respektive kommun.

7§ Budget
Den för ändamålet skapade tjänstemannaorganisationen är en del av Motalas organisation och dess budget
utgör en del av Motalas budget. Socialnämnden i Motala ska årligen före fastställandet av sin egen budget
samråda med Kommunerna beträffande samarbetsbudgeten. Förslaget till budget ska av Motala överlämnas till
Kommunerna senast den 31 mars året före budgetåret.
I underlaget för budget ska de kostnader tas upp som ska fördelas mellan de samverkande kommunerna.
Budgetuppföljning under pågående räkenskapsår sker varje kvartal till samarbetskommunerna.

8§ Underlag för kostnadsfördelning
Motala upplåter lokaler och utrustning som behövs för verksamheten samt svarar för investeringar avseende
lös egendom och samtliga personalkostnader.
Följande kostnader ska utgöra underlag för kostnadsfördelning:
- Lön och personalomkostnader
-Personaladministration inkl försäkringar
-Ekonomiadministration
-Underhållskostnader IT
-Telefoni
-Företagshälsovård
-Lokaler
-Resor
-Litteratur, kontorsmaterial, kopiering, porto
-Kompetensutveckling
-Övriga administrativa kostnader

9§ Kostnader som ej ingår i fördelningen
Extraordinära kostnader i samband med beslut i ärenden såsom extern juridisk hjälp, ärenden i domstol m m
bekostas av den kommun ärendet tillhör efter hörande av kommunen ifråga.

10§ Avgifter
Respektive kommun svarar själv för debitering och övrig administration av avgifter där sådana ska tas ut av
sökande såsom ansöknings- och tillsynsavgifter.

11§ Fördelningsmodell
Budgeterade kostnader för organisationen ska preliminärt fördelas mellan samarbetskommunerna på så sätt
att 90 % av kostnaderna delas efter respektive kommuns folkmängd och 10 % av kostnaderna efter
ärendemängden året före budgetens fastställande.

12§ Preliminär inbetalning
Ersättning enligt kostnadsfördelningsmodellen ska av Kommunerna till Motala betalas med en tredjedel av
kostnaden senast den 31 januari, med en tredjedel av kostnaden senast den 30 april och en tredjedel av
kostnaden senast den 31 augusti budgetåret. I samband med debiteringen ska Motala bifoga en översiktlig
budgetuppföljning över verksamhetens utfall t o m månaden före förfallodagen.

13§ Bokslut och fördelning av över/underskott
Motala ska senast den 31 mars året efter budgetåret till Kommunerna redovisa föregående års räkenskaper för
verksamheten.
I samband med slutredovisningen ska verksamhetens kostnader för föregående år också slutregleras.
Slutregleringen ska baseras på verklig kostnad i bokslutet.
Vid underskott debiteras Kommunerna detta i samband med redovisningen av räkenskaperna.
Vid överskott överförs detta till nästkommande verksamhetsår och tillgodoräknas då samverkanskommunerna
i samband med den preliminära debiteringen i juni.
Fördelning av över- och underskott sker med 90% enligt folkmängen i samarbetskommunerna och 10% enligt
ärendemängden vid aktuellt verksamhetsårs slut.

14§ Verksamhetsberättelse
Motala upprättar varje år en verksamhetsberättelse över årets verksamhet som överlämnas till kommunerna i
samband med räkenskaperna.

15§ Utökning av antalet samverkanskommuner
Om utökning av antalet samverkanskommuner aktualiseras ska Motala sammankalla Kommunerna. Det är
Motala och Kommunerna som efter samråd och i samförstånd har att besluta om utökning av antalet
samverkanskommuner ska ske och villkoren för detta.
Utökning kan bara ske i samband med att detta avtal löper ut för förlängning.

16§ Ersättningsanspråk
För eventuella krav på ersättning för fel eller försummelse i verksamheten som kan komma att riktas mot
Motala med anledning av utförande av uppgifterna enligt 1§ svarar den kommun till vilken det aktuella ärendet
hör enligt lag. Kommunerna äger inte rätt att föra regresstalan mot Motala med anledning av sådana ärenden.

17§ Sekretess
För vissa uppgifter i verksamheten gäller sekretess i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen. Motala svarar för att anställda tjänstemän i Motala informeras om dessa bestämmelser.
18§ GDPR
I IT-systemen AlkT och OL2 dokumenteras och lagras uppgifter om företag, tillstånd och vidtagna åtgärder.
Respektive samverkanskommun är var för sig personuppgiftsansvarig för den del som avser den egna
kommunens verksamhet. Motala kommunen ansvarar för att lagring och säkerhet i enlighet med GDPR.

19§ Tvist
Tvist om tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan
kommunstyrelserna i samarbetskommunerna. Kan parterna inte enas ska tvisten avgöras av allmän domstol.

20§ Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2022.
Uppsägning av detta avtal ska göras skriftligen senast 12 månader före avtalsperiodens utgång. Sker inte
uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång.
Uppsägning av avtalet gäller endast för den kommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter avtalet att
gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta.

21§ Upphörande av samverkan
I det fall samverkan enligt detta avtal upphör ska övriga samverkande kommuner, om de avser att anställa egen
personal för handläggning av ärenden enligt 1§, sträva efter att erbjuda handläggare i Motalas
tjänstemannaorganisation anställning.
I övrigt fördelas avvecklingskostnaderna på samma sätt som driftkostnaderna (se 9§). Lämnar enstaka
kommuner samarbetet svarar dessa för de kostnader inom samarbetet som uppstår i anledning av utträdet.

22§ Force majeure
Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom parternas kontroll som medför att parterna inte, eller
endast till onormalt höga kostnader, kan fullfölja sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar parterna under den
tid som förhållandena råder, från fullgörandet av i avtalet reglerade skyldigheter.

23§ Ändring av avtalet
Principiella ändringar av detta avtal förutsätter godkännande av behöriga organ i respektive kommun.

24§ Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkänns av behöriga organ i respektive kommun.
Detta avtal har upprättats i sex (6) exemplar varav parterna tagit var sitt.
Motala den

2019

....................................................

Boxholm den

2019

..................................................

Finspång den

2019

.............................................

Mahts Andersson
Socialnämndens ordförande
....................................................

...................................................

Pernilla Thunander
Socialdirektör
Mjölby den

2019

Vadstena den

2019

Ödeshög den

2019

..................................................

...................................................

.................................................

.................................................

...................................................

.................................................

Tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande
försäljning av tobaksvaror
Mellan å ena sidan Motala kommun (212000-2817), nedan kallad Motala, och å andra sida Boxholms kommun
(212000-0407), Finspångs kommun (212000-0423), Mjölby kommun (212000-0480), Vadstena kommun
(212000-2825) och Ödeshögs kommun (212000-0373) nedan kallade Kommunerna har följande avtal träffats.

1 § Uppgifter
Motala svarar för kommunernas uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter vad avser
handläggning av ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror samt tillsyn enligt samma lag.

2§ Organisation
För de av Motala övertagna uppgifterna enligt 1§ samt för Motalas egna uppgifter inom samma område ska
finnas en tjänstemannaorganisation inom socialförvaltningen i Motala. Motala ska vara anställningsmyndighet.
Organisationen grundbemanning ska per den 1 juli 2019 beräknas till 1 handläggartjänst samt 0,05
ledningsfunktion. Bemanningen ska löpande utvärderas och anpassas efter arbetsbelastningen.
Var och en av kommunerna ska utse en person med ersättare behörig att mottaga och registrera de
inkommande ärenden som ska handläggas av Motala liksom de övriga handlingar som kan tillhöra ärenden
enligt 1§. Kommunerna ska också fastställa och uppdatera delegationsordning för dessa ärenden.

3§ Syfte
Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser för att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig
kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och kostnadseffektivitet inom området.

4§ Expeditionstider
Motala ska upprätthålla skäliga expeditionstider för telefonsamtal och besök. Handläggare ska också efter
behov finnas på plats i kommunerna bl a i samband med föredragning av ärenden inför nämnd. Behovet ska
bestämmas efter samråd med Kommunerna.
För att möjliggöra mottagande av besök i Kommunerna förbinder sig dessa att tillhandahålla erforderlig och
lämplig lokal för detta.
Kommunerna förbinder sig vidare att på lämplig plats i respektive kommun tillhandahålla blanketter och
informationsmaterial som rör verksamheten. Information ska också finnas på respektive kommuns hemsida.

5§ Egendom
Motala tillhandahåller och äger den egendom som används i verksamheten liksom lokaler i Motala för
organisationens tjänstemän.

6§ Försäkring
Motala och Kommunerna svarar var och en för sig för tecknande av ansvarsförsäkringar för de ärenden som
hör till respektive kommun.

7§ Budget
Den för ändamålet skapade tjänstemannaorganisationen är en del av Motalas organisation och dess budget
utgör en del av Motalas budget. Socialnämnden i Motala ska årligen före fastställandet av sin egen budget
samråda med Kommunerna beträffande samarbetsbudgeten. Förslaget till budget ska av Motala överlämnas till
Kommunerna senast den 31 mars året före budgetåret.
I underlaget för budget ska de kostnader tas upp som ska fördelas mellan de samverkande kommunerna.
Budgetuppföljning under pågående räkenskapsår sker varje kvartal till samarbetskommunerna.

8§ Underlag för kostnadsfördelning
Motala upplåter lokaler och utrustning som behövs för verksamheten samt svarar för investeringar avseende
lös egendom och samtliga personalkostnader.
Följande kostnader ska utgöra underlag för kostnadsfördelning:
- Lön och personalomkostnader
-Personaladministration inkl försäkringar
-Ekonomiadministration
-Företagshälsovård
-Litteratur, kontorsmaterial, kopiering, porto
-Kompetensutveckling
-Övriga administrativa kostnader
-Resor – tillkommer extrakostnader för bensin
-Underhållskostnader IT - kostnaden hanteras inom grundavtal samverkan alkoholhandläggning, mm
-Telefoni - kostnaden hanteras inom grundavtal samverkan alkoholhandläggning, mm
-Lokaler - kostnaden hanteras inom grundavtal samverkan alkoholhandläggning, mm

9§ Kostnader som ej ingår i fördelningen
Extraordinära kostnader i samband med beslut i ärenden såsom extern juridisk hjälp, ärenden i domstol m m
bekostas av den kommun ärendet tillhör efter hörande av kommunen ifråga.

10§ Avgifter
Respektive kommun svarar själv för debitering och övrig administration av avgifter där sådana ska tas ut av
sökande såsom ansöknings- och tillsynsavgifter.

11§ Fördelningsmodell
Budgeterade kostnader för organisationen ska preliminärt fördelas mellan samarbetskommunerna på så sätt
att 90 % av kostnaderna delas efter respektive kommuns folkmängd och 10 % av kostnaderna efter
ärendemängden året före budgetens fastställande.

12§ Preliminär inbetalning
Ersättning enligt kostnadsfördelningsmodellen ska av Kommunerna till Motala betalas med en tredjedel av
kostnaden senast den 31 januari, med en tredjedel av kostnaden senast den 30 april och en tredjedel av

kostnaden senast den 31 augusti budgetåret. I samband med debiteringen ska Motala bifoga en översiktlig
budgetuppföljning över verksamhetens utfall t o m månaden före förfallodagen.

13§ Bokslut och fördelning av över/underskott
Motala ska senast den 31 mars året efter budgetåret till Kommunerna redovisa föregående års räkenskaper för
verksamheten.
I samband med slutredovisningen ska verksamhetens kostnader för föregående år också slutregleras.
Slutregleringen ska baseras på verklig kostnad i bokslutet.
Vid underskott debiteras Kommunerna detta i samband med redovisningen av räkenskaperna.
Vid överskott överförs detta till nästkommande verksamhetsår och tillgodoräknas då samverkanskommunerna
i samband med den preliminära debiteringen i juni.
Fördelning av över- och underskott sker med 90% enligt folkmängen i samarbetskommunerna och 10% enligt
ärendemängden vid aktuellt verksamhetsårs slut.

14§ Verksamhetsberättelse
Motala upprättar varje år en verksamhetsberättelse över årets verksamhet som överlämnas till kommunerna i
samband med räkenskaperna.

15§ Utökning av antalet samverkanskommuner
Om utökning av antalet samverkanskommuner aktualiseras ska Motala sammankalla Kommunerna. Det är
Motala och Kommunerna som efter samråd och i samförstånd har att besluta om utökning av antalet
samverkanskommuner ska ske och villkoren för detta.
Utökning kan bara ske i samband med att detta avtal löper ut för förlängning.

16§ Ersättningsanspråk
För eventuella krav på ersättning för fel eller försummelse i verksamheten som kan komma att riktas mot
Motala med anledning av utförande av uppgifterna enligt 1§ svarar den kommun till vilken det aktuella ärendet
hör enligt lag. Kommunerna äger inte rätt att föra regresstalan mot Motala med anledning av sådana ärenden.

17§ Sekretess
För vissa uppgifter i verksamheten gäller sekretess i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen. Motala svarar för att anställda tjänstemän i Motala informeras om dessa bestämmelser.

18§ Tvist
Tvist om tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan
kommunstyrelserna i samarbetskommunerna. Kan parterna inte enas ska tvisten avgöras av allmän domstol.

20§ Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2022.
Uppsägning av detta avtal ska göras skriftligen senast 12 månader före avtalsperiodens utgång. Sker inte
uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång.
Uppsägning av avtalet gäller endast för den kommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter avtalet att
gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta.

21§ Upphörande av samverkan
I det fall samverkan enligt detta avtal upphör ska övriga samverkande kommuner, om de avser att anställa egen
personal för handläggning av ärenden enligt 1§, sträva efter att erbjuda handläggare i Motalas
tjänstemannaorganisation anställning.
I övrigt fördelas avvecklingskostnaderna på samma sätt som driftkostnaderna (se 9§). Lämnar enstaka
kommuner samarbetet svarar dessa för de kostnader inom samarbetet som uppstår i anledning av utträdet.

22§ Force majeure
Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom parternas kontroll som medför att parterna inte, eller
endast till onormalt höga kostnader, kan fullfölja sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar parterna under den
tid som förhållandena råder, från fullgörandet av i avtalet reglerade skyldigheter.

23§ Ändring av avtalet
Principiella ändringar av detta avtal förutsätter godkännande av behöriga organ i respektive kommun.

24§ Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkänns av behöriga organ i respektive kommun.
Detta avtal har upprättats i sex (6) exemplar varav parterna tagit var sitt.
Motala den

2019

....................................................

Boxholm den

2019

..................................................

Finspång den

2019

.............................................

Mahts Andersson
Socialnämndens ordförande
....................................................

...................................................

Pernilla Thunander
Socialdirektör
Mjölby den

2019

Vadstena den

2019

Ödeshög den

2019

..................................................

...................................................

.................................................

.................................................

...................................................

.................................................

Fördelning
90%
10%
KR ‐ Invånare KR ‐ Tillstånd
549 000
61 000
46 125
5 125
900
100
0
0
0
0
1 800
200
0
0
1 800
200
0
0
599 625
66 625

Preliminär budget 2019 kommunsamv Tobak
Kostnadsslag
Alkoholhandläggare
Ledning och adm.

omfattning
1,00
0,05

Kr heltid
610 000
1 025 000

Budget(tkr)
610 000
51 250
1 000
0
0
2 000
0
2 000
0
666 250

Resekostnader

Kontor inkl lokal och städ
IT
Kompetensutv.
Telefoni
Övrigt
Underhåll Alk‐T
Summa

Kostnadsfördelning
Motala
Mjölby
Vadstena
Ödeshög
Boxholm
Finspång
Kommuner totalt

Invånare
43 687
27 373
7 514
5 323
5 449
21 758
111 104

kr/inv.
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40

Budget 2019
235 777
147 731
40 553
28 728
29 408
117 427

Tillstånd
46
29
9
6
4
22

599 625

116

kr/tillstånd
574
574
574
574
574
574

Budget 2018
26 420
16 656
5 169
3 446
2 297
12 636
66 625

Belopp per kommun 2019 juli ‐ dec
131 099
82 194
22 861
16 087
15 853
65 032
333 125

%‐fördelning
39,4%
24,7%
6,9%
4,8%
4,8%
19,5%

Årsarb.
0,39
0,25
0,07
0,05
0,05
0,20

100,0%

1

Preliminär budget 2020 kommunsamverkan Tobak
Kostnadsslag
Alkoholhandläggare
Ledning och adm.

omfattning
1,00
0,05

Kr heltid
610 000
1 025 000

Fördelning
90%
10%
KR ‐ Invånare KR ‐ Tillstånd
549 000
61 000
46 125
5 125
1 800
200
0
0
0
0
4 500
500
0
0
4 500
500
0
0
605 925
67 325

Budget(tkr)
610 000
51 250
2 000
0
0
5 000
0
5 000
0
673 250

Resekostnader

Kontor inkl lokal och städ
IT
Kompetensutv.
Telefoni
Övrigt
Underhåll Alk‐T
Summa

Kostnadsfördelning

Motala
Mjölby
Vadstena
Ödeshög
Boxholm
Finspång
Kommuner totalt

Invånare 2018
43 687
27 373
7 514
5 323
5 449
21 758
111 104

kr/inv.
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45

Budget
2019
238 255
149 283
40 979
29 030
29 717
118 661

Tillstånd
46
29
9
6
4
22

605 925

116

kr/tillstånd
580
580
580
580
580
580

Budget
2018

Belopp per
kommun 2020

26 698
16 831
5 223
3 482
2 322
12 769

264 953
166 115
46 202
32 512
32 039
131 430

%‐fördelning
39,4%
24,7%
6,9%
4,8%
4,8%
19,5%

Årsarb.
0,39
0,25
0,07
0,05
0,05
0,20

67 325

673 250

100,0%

1

