
Framtidens socialtjänst
– vad kan göras inom ramen för avtalssamverkan?







- Brist på personal

- Begränsat ekonomiskt 
utrymme

- Specialisering

-Dela kompetens

Varför?



-Generell möjlighet att avtalssamverka sedan 2018,
- Avtalssamverkan innebär ingen förändring  av 

huvudmannaskapet för de uppgifter samverkan avser.
-Överenskommelser som bygger på regler i speciallag ( 

ex. skollagen) innebär som regel att ansvaret överlämnas 
så att huvudmannaskapet övergår                                    
– det är inte avtalssamverkan enl. KL.

Avtalssamverkan 
− möjligheter och motstånd



När en eller flera kommuner eller regioner 
genom ett civilrättsligt avtal åtar sig 
att utföra frivilliga eller obligatoriska uppgifter 
för en eller flera andra kommuner eller regioner.

Avtalssamverkan – vad är det ?



Lokaliseringsprincipen i 
kommunallagen inget hinder 

Möjligheten i KL balanserar mot 
motstånden i LOU

Förutsättningarna i LOU 
ska beaktas när det 

handlar om köp av tjänster.

Äkta samverkan ger 
balans



Ersättningsfrågor

Självkostnad
Konkurrens 

Det egna intresset 



Delegering

Till anställda 

och möjlighet till 
vidaredelegering



Att hantera information i 
avtalssamverkan

Ansvar för diarium och 
arkivbildning

Sekretessgenombrott med stöd 
av OSL 10:2 eller OSL 10:27

GDPR



Kontroll
Verksamhetsansvar och 
internkontroll
Uppsiktsplikt
Rapportering till fullmäktige 



Förhållandet till LOU

Huvudregel: 
Avtal om köp av en tjänst är 
upphandlingspliktigt;

Undantag 
1. Myndighetsutövning
2. Låga värden kan direktupphandlas
3. Hamburgsamarbeten 



Vad innebär Hamburgsamarbete?

• Avtalet rör samarbete mellan myndigheter, 
• Det rör offentliga tjänsterna som syftar till att nå  
gemensamma mål,
• Allmänt intresset styr, 
• Mindre än 20 procent går till den öppna marknaden 



Helena Linde, 
Förbundsjurist 
Juridiska avdelningen, SKR

Helena.Linde@skr.se
0730-287104 

Tack uppmärksamheten !

mailto:Helena.Linde@skr.se
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Inget som hindrar kommuner längre! 

Nya förutsättningar att genom Hamburgsamarbeten 
påverka pris, innehåll och kvalitet inom dygnsvården
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Bakgrund till förstudien

• Höga kostnader.
• Nytt vårdlandskap och nya spelregler
• Svårt att kravställa, följa upp krav och resultat
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Formellt kompetenslandskap HVB  - fördelning

Svårt att kontrollera och säkra kvaliteten
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Har ni tänkt på Hamburgundantaget?

Kan Hamburgsamarbete resultera i 
lägre priser, effektivare 
resursutnyttjande och minst samma 
kvalitet och resultat?
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Hamburgsamarbete bygger på

• Avtalssamverkan om vårdtjänster – gemensamt syfte och 
mål

• Alla måste bidra – men inte med samma sak
• ”Byte” av tjänst – inte köp – kostnadstäckning möjlig
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Detta kan kommuner uppnå

• Mer och resurseffektivare verksamhet för 
pengarna

• Större utbud och enklare användning
• Ökad insyn och kontroll
• Samma eller bättre kvalitet
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Vad blir nästa steg?
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Tack.
Bertil Almstrand
bertil.almstrand@helsingborg.se

Hör gärna av dig om du vill ta del av förstudien


