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Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i 
Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 
 

 

Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 

1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd enligt 3 kap. 3 a § kommunallagen och i övrigt i 

enlighet med bestämmelserna i nämnda lag för sådan nämnd, kallad ”Gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner”. 

Den gemensamma nämndens verksamhetsområde är familjerätt. Kommunerna uttalar att 

samverkan i en gemensam nämnd är ett bra sätt att arbeta på för att utveckla och stärka 

familjerättsverksamheten till gagn för de samverkande kommunernas invånare. Målet är att 

verksamheten skall utvecklas på ett positivt sätt och att samverkansarbetet skall ge bättre 

verkningsgrad på insatta resurser.  

Upplands Väsby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 

värdkommunens organisation. 

 

 

1 §  Uppgifter m.m. 

Den gemensamma nämnden har att ansvara för familjerättens verksamhet i kommunerna i 

enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning inom det 

familjerättsliga området.  

De delar av familjerättslagstiftningen som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:  

 Rådgivning 

 Samarbetssamtal 

 Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge   

 Utredningar om vårdnad, boende och umgänge 

 Faderskap  

 Adoptioner 
 

 

2 §  Verksamhetsstyrning och budget 

Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen i budget för 

verksamheten.  

En överenskommelse skall träffas mellan kommunernas socialnämnder eller i förekommande 

fall kommunstyrelsen om ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget 

och verksamhet under våren, dock så att de kan behandlas av respektive kommun senast i juni 

månad varje år.  

I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen skall budgeten upprättas av värdkommunen i 

samråd med övriga samverkande kommuner.  

 

 

3 §  Den gemensamma nämnden 

Den gemensamma nämnden skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare, varav en ledamot 

och en ersättare utses av varje kommun.   
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Parterna är överens om att posterna som ordförande och vice ordförande bör rotera årsvis 

mellan de deltagande kommunernas företrädare i den gemensamma nämnden.  

Den gemensamma nämnden regleras av särskilt reglemente.  

Den gemensamma nämnden skall ingå i värdkommunens förtroendeorganisation. Eftersom  

förtroendevald i den gemensamma nämnden anses som förtroendevald i den kommun som 

valt honom/henne skall den förtroendevalda arvoderas  av den kommun som valt den 

förtroendevalda efter respektive kommuns arvodesbestämmelser.  

Parterna är överens om att i god tid diskutera den gemensamma nämndens sammansättning 

och ordförandeskap inför den mandatperiod som börjar den 1 januari 2007. 

 

 

4 §  Mandatperiod 

Den gemensamma nämndens första mandatperiod upphör den 31 december 2006. 

Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits i hela landet. Den gemensamma nämndens verksamhet skall dock 

upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 

 

 

5 §  Organisation 

Värdkommunen förbinder sig att vara huvudman för den gemensamma nämnden.  

Verksamheten skall bedrivas med utgångspunkt från kommunernas familjerättsverksamhet.  

Den gemensamma nämnden har ingen egen förvaltning. För beredning och verkställighet av 

den gemensamma nämndens beslut och planering och administration av verksamheten svarar 

social- och omvårdnadsförvaltningen i värdkommunen. 

Värdkommunens socialchef är tillika förvaltningschef för verksamheten inom den 

gemensamma nämnden. Kommunstyrelsen är den nämnd i värdkommunen som fullgör 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som  är anställningsmyndighet för personal vid 

den gemensamma nämnden.  

 

 

6 §  Kostnadsfördelning 

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna, dvs. kostnader för personal, lokaler, administration, 

verksamhet) för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet skall fördelas 

mellan kommunerna nedan angivna grunder. I den gemensamma nämndens kostnader skall 

även ingå centrala kostnader (gemensamma overheadkostnader) för administration, dvs. 

personal- och ekonomiadministration, nämndadministration, IT och telefoni, företags-

hälsovård, försäkring och liknande gemensamma kostnader. 

Hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 31 

december. Den andra hälften fördelas efter antalet ärenden under det senaste året. Antalet 

ärenden hämtas från Socialstyrelsens familjerättsstatistik.  

Ett eventuellt underskott skall årligen fördelas på samma sätt, likaså ett eventuellt överskott. 

Anser någon kommun att fördelningsnyckeln enligt ovan är oskälig äger vederbörande 

kommun rätt att uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga.  
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Värdkommunen skall fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med 

samtliga övriga kommuner. Förslag till budget skall av värdkommunen tillställas övriga 

samverkande kommuner senast vid mars månads utgång varje år.  

 

 

7 § Ersättning 

Ersättning enligt 6 § skall av vardera kommun betalas till värdkommunen årsvis, senast 30 

juni för innevarande verksamhetsår.  

Verksamhetens kostnader skall vara slutreglerade senast den 15 januari året efter 

verksamhetsåret enligt föregående års ärendestatistik och invånarantal.  

 

 

8 §  Engångsersättning 

Värdkommunen skall senast en månad efter startdatum för den gemensamma nämndens 

verksamhet, från övriga samverkande kommuner erhålla en ersättning som motsvarar 

kostnaden för övertagen personals outtagna semester och okompenserade övertid, fyllnadstid, 

jour- och beredskap per startdatum för den gemensamma nämndens verksamhet.  

 

 

9 §  Upplåtelse av lokaler och lös egendom 

Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler för den gemensamma nämnden och dess 

verksamhet.  

Erforderlig lös egendom kommer värdkommunen mot ersättning att upplåta till den 

gemensamma nämnden och dess verksamhet. Värdkommunen ansvarar för nya investeringar 

avseende lös egendom vilket den gemensamma nämnden erlägger ersättning för till 

värdkommunen.  

Värdkommunen och den gemensamma nämnden bestämmer ersättningens storlek för 

upplåtelse av lös egendom efter förhandlingar och enligt separat överenskommelse.  

 

 

10 § Insyn i förvaltningen 

Samtliga samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som 

gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Den gemensamma nämnden skall till 

respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna varje tertial rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  

 

 

11 § Arkivhantering 
 
Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i 

arkivlagen. Värdkommunen ombesörjer också den gallring som följer av bestämmelserna i 

socialtjänstlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i 

värdkommunen, dvs. kommunstyrelsen.  

 

De socialtjänstakter som enligt lag ska bevaras ska slutarkiveras i respektive kommun. För 

detta krävs enligt arkivlagen att kommunfullmäktige i värdkommunen fattar beslut om 

avhändande. Akterna får avhändas tidigast fem år efter sista anteckning i akten. Om inget 
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sådant beslut fattas ska handlingarna enligt arkivlagen arkiveras av arkivmyndigheten i 

Upplands Väsby.   

 

 

12 §  Omförhandling 

Kommun har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar omständighet som 

väsentligen förändrar förutsättningarna för detta avtal.  

 

 

13 § Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand avgöras av parterna i 

samråd. Kan inte enighet uppnås skall tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 

14 § Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2005 under förutsättning att fullmäktige i 

Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har godkänt avtalet genom beslut som 

vinner laga kraft. Avtalet kan av endera kommunen senast den 30 juni 2006 skriftligen 

uppsägas till upphörande varvid avtalet upphör den 31 december 2006. 

Uppsägs inte avtalet till upphörande per den 31 december 2006 gäller det för ett år i sänder 

med möjlighet att uppsäga detsamma senast den 30 juni varje år.  

Träffas överenskommelse om annan fördelning av den gemensamma nämndens kostnader 

efter det att part begärt förhandlingar i frågan, anses avtalet inte uppsagt utan löper vidare 

med överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte träffas gäller uppsägningstid och 

ordning enligt första och andra stycket.  

 

 

15 § Upphörande av verksamheten  

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklingskost-

nader på samma sätt som kostnaderna för den gemensamma nämndens verksamhet enligt 6 § 

andra stycket ovan.  

Det åligger de samverkande kommunerna att vid avtalets upphörande erbjuda motsvarande 

andel av personalen anställning som fördelningen enligt 6 § andra stycket anger.  

För de kommuner som inte övertar ansvar för anställning av personal åligger det att efter 

avtalets upphörande betala vad som motsvarar den faktiska lönekostnaden (lön samt personal-

omkostnader) under högst den tid som motsvaras av aktuell personals uppsägningstid, 

motsvarande den kommunens andel (enligt 6 § andra stycket) av den personal som kvarstår i 

anställning hos värdkommunen.  
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Avtalet har upprättats i tre (3) original varav parterna tagit var sitt.  

 

 

 

 

Sigtuna kommun   Sollentuna kommun 

2004-    2004- 

 

 

……………………………………..  ………………………………………. 

 

……………………………………..  ………………………………………. 

 

 

Upplands Väsby kommun    

2004-     

 

 

……………………………………… 

 

………………………………………. 
 


