
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
prop 2017/18:151
• Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i 

kommunallagen som ger kommuner och landsting generella 
möjligheter till avtalssamverkan.

• Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta 
utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat 
landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och 
extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting 
goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

• Riksdagen sa jag till regeringens förslag och regleringen träder i 
kraft den 1 juli 2018.



Kortfattad bakgrund
• utbredd efterfrågan av vidgade möjligheter till kommunal 

avtalssamverkan. Behovet är brett, men gäller framför allt 
möjligheten att utnyttja den kompetens som finns hos anställda i 
andra kommuner. Områden som lyfts fram är bl.a. specialisttjänster 
som innefattar myndighetsutövning, IT och digitalisering samt 
administration.

• Kommuner och landsting kan redan idag i kommunalförbund och 
gemensamma nämnder samverka kring i princip alla kommunala 
uppgifter. Samtidigt finns problem med dessa samverkansformer. 
De innebär ofta att en relativt omfattande administrativ överbyggnad 
skapas för samverkan. 



Tanken med avtalssamverkan
Regeln innebär att en kommun eller • ett landsting 
får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun eller ett 
annat landsting. Genom ett sådant avtal får en 
kommun eller ett landsting utföra uppgifter åt en 
annan kommun eller landsting utan hinder av 
lokaliseringsprincipen.



Frågor att diskutera – Fråga 1
• Vilka möjligheter finns för samverkan avseende 

revision i din kommun/ landsting/region?



Frågor att diskutera – fråga 2
• Vad tycker ni; vilka fördelar/nackdelar 

tycker ni att det finns för samverkansavtal i 
din kommun/landsting/region?



Frågor att diskutera – fråga 3
• Har ni redan nu någon form av 

revisionssamverkan med andra 
kommuner/landsting och vad är era 
erfarenheter av det?



Alltså: 
Möjligheter till samverkan? •
Fördelar/Nackdelar?•
Erfarenheter • från tidigare?


