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Interkommunal avtalssamverkan

 Varför samverka?

Hur går processen till?

 Vilka frågor bör jag särskilt vara uppmärksam på?



Varför samverka genom avtal?
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Samverkansmöjligheter enligt KL 9 kap. 37 § KL
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Vad innebär avtalssamverkan ur ett rättsligt 
perspektiv?

Omfattar bara själva utförandet

 Verksamhetsansvaret är kvar hos den överlämnande nämnden

Uppsikt över samverkansföremålet inom ramen för den ordinarie 

interna kontrollen

Revisionsansvar gentemot KF i den egna kommunen



Avgränsningar mot andra samverkansformer

 Kommunalförbund

Gemensam nämnd

 Kommunala företag/bolag

 Samverkan enligt speciallagstiftning



Delegering av beslutanderätt till anställda i den andra 
kommunen – huvudregeln i 9 kap. 37 § KL
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Processen till avtalssamverkan
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Offentlig makt?

Art. 51 FEUF

Hamburg-
samarbete?

3 kap. 17 § LOU

Köp-och-sälj?

Konkurrensrättens inverkan på avtalssamverkan



Exempel på tydliga samverkansföremål
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Ekonomiska villkor – utgångspunkter
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VU Sökande

Ekonomiska villkor – kostnader och finansiering
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Frågor att fundera på inför samverkan

Vad vill ni uppnå med att samverka?

 Samverkan är ett verktyg - inte ett mål

Målet bör vara tydligt uttryckt redan när uppdraget ges

Vad innebär samverkan för kvalitet/ekonomi och den 

politiska styrningen av verksamheten?

Risk- och konsekvensanalys



Frågor att fundera på under förhandlingsstadiet

Upphandlingsreglerna gäller fortfarande

 Ekonomiska villkor bör vara noggrant utredda

 Försäkringar

Dataskydd, personuppgifter

 Arbetsgivaransvar/arbetsmiljö

 Avtalsförvaltning

 Säkerställande av insyn i de uppgifter som lämnas över



Medskick

 Börja i liten skala

Reglera uppföljning och vem som tar initiativ till vad

Dokumentera ändringar/tillägg noggrant

Uppsägningstid – vilken beredskap behövs för att återskapa 

funktionen ”in house”?



Tack för att ni ville lyssna!


