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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 229  Dnr 2022KS233 

Rapportering av avtalssamverkan 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att någon av dess uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Bestämmelser om kommunal 
avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet 
till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden. Uppsiktsplikten över kommunens 
avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att 
kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
  
Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att 
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och 
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även 
om den utförs av en annan kommun eller region. Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras 
genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i 
årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2021 
rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende. I bilaga till 
tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga 
under år 2021 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om 
vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller regioner som 
avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna 
möjlighet har utnyttjats. Sektorn för utbildning, kultur och fritid, sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, ekonomifunktionen och personalfunktionen har inte haft någon 
avtalssamverkan 2021 som ska rapporteras.     
                

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 
 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen   
Lina Rydberg 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-04-05   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS233 106 

 

 

Rapportering av avtalssamverkan 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. 
Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan finns i kommunallagen 
(2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad extern 
delegation i en viss grupp av ärenden.  

Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos 
kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att kommunstyrelsen årligen 
ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten 
innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya 
samverkansavtal under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. 
Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade 
och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en 
annan kommun eller region. 

Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen 
väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i 
samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2021 rapporteras 
Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende.  

I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de 
samverkansavtal som varit giltiga under år 2021 från respektive 
sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken 
verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller regioner 
som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern 
delegering och om denna möjlighet har utnyttjats. 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid, sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, ekonomifunktionen och personalfunktionen har inte haft 
någon avtalssamverkan 2021 som ska rapporteras.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 
 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 

 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Utvecklingsfunktionen 
Dnr 2022KS233 
2022-04-05 

 

Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75 
kommun@harryda.se  www.harryda.se

 
Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad  

Avtal Avtalsparter (exkl. 
Härryda kommun) 

Verksamhet som bedrivs med 
stöd av avtalet 

Ger avtalet möjlighet 
till delegering 

Har möjlighet 
till delegering 
nyttjats 

Bygglovshandläggningsavtal Bollebygds kommun Bygglovsverksamheten. 

Vid jäv handlägger Bollebygds 
kommun bygglovsärenden åt 
Härryda kommun och tvärtom. 

Nej Nej 
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Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst  
 
Avtal Avtalsparter (exkl. 

Härryda kommun) 
Verksamhet som bedrivs med 
stöd av avtalet 

Ger avtalet möjlighet 
till delegering 

Har möjlighet 
till delegering 
nyttjats 

Avtal om socialjour Göteborgs stad, 
Socialförvaltningen 
Centrum. 

Hälsa och bistånd, 
Barn och familj. Socialjour för 
Härryda kommun utanför 
ordinarie kontorstider. 

Ja Ja 

Avtal med om utförande 
av uppgifter enligt 
alkohollag (2010:1622) och 
lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter 

Göteborgs Stad, 
Miljöförvaltningen. 

Uppgifter enligt alkohollag 
(2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. 

Ja Ja 

Avtalssamverkan – 
gemensam familjerätt 

Mölndal Stad, Social- 
och arbetsnämnden. 
Partille kommun, 
Social- och 
arbetsnämnden. 

Barn och familj, drift av 
familjerätt. 

Ja Ja 

Avtal gällande medling 
med anledning av brott 

Göteborgs Stad, 
Medlingsverksamheten, 
Socialförvaltning 
Centrum. 

Medlingsverksamhet. Nej Nej 

Avtal mellan Västra hälso-
och sjukvårdsnämnden 
och Härryda kommun 
avseende samverkan vid 
Ungdomsmottagningen i 
Mölnlycke 

Västra 
Götalandsregionen 
genom Västra hälso-
och sjukvårdsnämnden. 

Ungdomsmottagningen är en 
basverksamhet och ett 
komplement till övrig hälso-
och sjukvård och till 
kommunens hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. 

Nej Nej 
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Organisationen Närhälsan är 
genom överenskommelse 
mellan parterna utförare tillika 
vårdgivare för 
Ungdomsmottagningen i 
Mölnlycke. Härryda kommun 
är samverkanspartner och 
delfinansiär. 
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Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke  Besöksadress: Råda Torg  Telefon 031-724 61 00  Fax 031-724 61 75 
kommun@harryda.se  www.harryda.se

 
Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 
 
Avtal Avtalsparter (exkl. 

Härryda kommun) 
Verksamhet som bedrivs 
med stöd av avtalet 

Ger avtalet möjlighet 
till delegering 

Har möjlighet till 
delegering nyttjats 

Samverkansavtal avseende 
kommunal energi- och 
klimatrådgivning 

Borås Stad Utförande av energi- och 
klimatrådgivning till 
invånare och företag. 

Nej 
 

Nej 
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