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Nätverk om avtalssamverkan mellan
kommuner
Detta samverkansförslag formulerades av Pirjo Körsén, 7 november 2017 efter att förslaget
varit upp på styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill delta i samverkan inom området anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan?
Flera nationella utredningar anser att kommunerna bör samverka mer inom både livsmedel och
miljö-och hälsoskyddstillsyn. Det ska även bli enklare att samverka via avtalssamverkan. Inom
MSL pågår projektsamverkan inom ett flertal områden. Detta nätverk skulle vara inriktad på
formalia kring samverkan kopplat till tjänster, resurser, organisation mm. och hur man kommer
igång med samverkan i olika former. Det kan handla om vad man kan samverka om, hitta
intresserade samverkanspartners, hur avtal kan formuleras för hålla juridiskt och andra frågor
som identifieras där det finns behov av stöd.

Mål med samverkan?
Ge MSL kommunerna stöd i hur man kommer igång med organiserad samverkan kopplat till
resurseffektivisering och kompetensförsörjning.

Vilken inriktning har samverkan?
Nätverk

Metod och avgränsning
Nätverksträffar

Samverkansgruppens bemanning
Representation med chefsbefattningar i länets intresserade kommuner. Även angränsande län är
välkomna att delta. Sollentuna har politiskt uppdrag att utreda samverkan med grannkommuner.
Sollentuna kan därför initiera nätverket.

Förslag på projektledare för samverkan
Se ovan

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Nätverket kan träffas 2-3 ggr/år i de konstellationer som har behov.
Start för samverkan och tidsplan

Nätverket kan starta i januari 2018.
Ekonomi
Ingen finansiering behövs.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Implementering
Förslag på avtalsmodeller kan samlas in och användas efter behov. Kommunikationsplan
behövs inte.

Utvärdering
Antal avtalssamverkan som bildats under en 5-års period där nätverkets stöd har använts.

Är samverkansförslaget förankrat i kommunen/ organisationen?
Ja, vi kan själva tänka oss att ta projektledarrollen.

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Ja.

Kommentar
Politiskt uppdrag att samverka med grannkommuner i Sollentuna

Samverkansförslaget lämnat av
Pirjo Körsén, miljöchef, Sollentuna kommun
Telefon 08-57922487. E-post pirjo.korsen@sollentuna.se
Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.
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