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En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 

 
Sammanfattning 
 
SPF Seniorerna stöder flera av utredningens förslag. 
 
 

Allmänt 
 
Det allmänna står i eller inför flera samhällsutmaningar: den demografiska utvecklingen, 
utvecklingen inom hälso- och sjukvården, globaliseringen samt kommunernas och 
landstingens ekonomiska ställning. Dessa utmaningar kräver en rad olika insatser av 
flera olika aktörer, såväl kommunala som statliga.  
 
SPF Seniorerna är därför positivt till utredningens ambition att stärka kommunernas 
kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.  
 
Samhällsservicen till invånarna ska hålla hög kvalitet och vara likvärdig, oavsett var i 
landet man bor. Den service och de tjänster som erbjuds ska vara tillgängliga och 
decentraliserade. Vår förhoppning är att möjligheten till kommunal avtalssamverkan kan 
bidra till detta. 
 
Ovanstående resonemang framgår också av förbundets yttranden över remisserna 
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), Effektiv vård (SOU 2016:2) och Träning ger 
färdighet – koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98).  
 

 
7.2 En regel i kommunallagen om avtalssamverkan  
 
SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att kommuner och landsting ska 
kunna avtala om att deras uppgifter helt eller delvis utförs av andra kommuner 
och landsting, samt att anställda i andra kommuner och landsting ska kunna 
uppdras att besluta på den delegerande kommunens eller landstingets vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
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Alla kommuner och landsting har inte möjlighet att själva utföra eller delegera alla 
de uppgifter som åligger dem. SPF Seniorerna välkomnar därför möjligheten att 
istället låta en eller flera andra kommuner eller landsting utföra dem. 
 

7.4 Uppsikt över samverkan 

SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att tydliggöra att kommunernas och 
landstingens styrelser har ansvar att utöva uppsikt över och rapportera till sitt 
fullmäktige vilken avtalssamverkan kommunen och landstinget ingår i.  

 
Kommunernas och landstingen högsta beslutande organ – de folkvalda 
fullmäktige – bör ha god insyn i och kännedom om den avtalssamverkan som 
pågår. 
 

7.5 Förhållandet till speciallagstiftning 

SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att speciallagar som i dag inte reglerar 
samverkansmöjligheter ska anpassas till den föreslagna regleringen om detta.  

 
Det är rimligt att möjligheten till avtalssamverkan ska gälla all kommunal 
verksamhet, oberoende av den är rättsligt reglerad i kommunallagen eller i 
speciallagstiftning. 
 

7.6 Stöd från Upphandlingsmyndigheten 

SPF Seniorerna stöder utredningens förslag att Upphandlingsmyndigheten ska 
uppdras att stödja kommuner och landsting om avtalssamverkan. 

 
För kommuner och landsting kan första tiden med en ny möjlighet innebära osäkerhet 
och leda till frågor. En möjlighet till stöd den fösta tiden är rimlig så att bestämmelsen 
tillämpas och möjligheten till avtalssamverkan utnyttjas.  
 
 
 
I detta ärende har arbetsutskottet beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk chef, 
har varit föredragande.  

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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