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Avtalssamverkan  

Beslutsunderlag 
Kommunal avtalssamverkan II – Socialtjänst, 2019 

Ärendet 

Tidigare har funnits bestämmelser i SoL och LSS som gjort det möjligt för en 

kommun att överlåta på en annan kommun att utföra vissa uppgifter. De 

bestämmelserna har upphävts och ersatts av regleringen i 9 kap. 37 § KL.  

Den nya generella regleringen innebär att samverkansmöjligheterna har 

breddats till att avse även uppgifter som inte omfattats av tidigare 

samverkansbestämmelser, framförallt genom möjligheten att delegera 

beslutanderätt till anställd i annan kommun eller region. 1 Bestämmelsen om 

generell avtalssamverkan i kommunallagen innebär således i vissa avseenden 

utvidgade samverkansmöjligheter jämfört med vad som gällt tidigare. De nya 

bestämmelserna innebär dock inte bara att förutsättningarna för samverkan 

utvidgats och gjorts enhetliga, utan de innefattar också vissa nya krav, bl.a. 

avseende uppföljning och rapportering.  

Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet för de 

uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun eller den region som åtar sig att 

utföra en uppgift för någon annan kommun eller region övertar alltså inte det 

övergripande ansvaret för uppgiften.  

 

Samverkansgruppen i norra länsdelen, SNÖL där ordförande från 

socialnämnd/socialutskott och socialchefer deltar i har diskussion om 

möjlighet till avtalssamverkan mellan kommunerna i norra länsdelen varit 

uppe ett flertal gånger. På senaste SNÖL möte bestämdes att vi behöver en 

politisk viljeinriktning att ingå avtalssamverkan för att komma vidare i 

processen.  
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Avtalssamverkan inom socialtjänstens områden kan både leda till en 

kostnadseffektivisering och en ökad kvalitet. De två områden man i första 

hand vill utreda vidare är taxe- och avgiftshandläggning samt 

myndighetsutövning LSS barn och ungdom.  

 

Kommunerna har idag ett gemensamt dokumentationssystem som underlättar 

samarbetet inom olika delar. För att minska sårbarheten och öka kompetensen 

inom vissa delar kan samordning vara en nyckel till framgång.         

 

 

Social konsekvensanalys 

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Avtalssamverkan inom socialtjänstens område kan leda till en 

kostnadseffektivisering för kommunen. 

Facklig samverkan 

Information och samverkan kommer att ske innan beslut i KS. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kommunen ställer sig positiv till avtalssamverkan mellan kommunerna 

i Norra länsdelen.¨ 

 

Att välfärdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att uppdra åt 

socialtjänsten inom SNÖL att utreda förslagen om: 

1. En samordning av taxe- och avgiftshandläggningen  

2. Myndighetsutövning LSS barn och ungdom 

 

Ulla Lundholm Ingrid Holmgren 

Tf bitr. kommunchef  Socialchef 

  

 

 


