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Avtalssamverkan – kommunal samverkan inom livsmedel och miljö- och 
hälsoskyddsområdet  

Detta avtal reglerar samverkan avseende kommunens uppgifter inom livsmedelskontroll 

samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kapitlet 37 § 

kommunallagen, KL. 

§ 1 PARTER 

Detta avtal har upprättats mellan Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors 

kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Umeå kommun. 

§ 2 SYFTE 

Detta avtal syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas 

skyldigheter och arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelsområdet. Sådan samverkan möjliggör bland annat att erfarenheter från samtliga 

parterna kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och 

kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet 

och måluppfyllelse i verksamheterna. 

Samverkan syftar till att möjliggöra för personal att utföra arbete i de kommuner som 

omfattas av avtalet. Detta för att uppnå samnyttjande av personalresurser och underlätta 

genomförande av gemensamma projekt och andra insatser.  

Parterna är medvetna om att varje kommun, trots detta avtal behåller det politiska och 

rättsliga ansvaret för den verksamhet de enligt lag har att sköta även om de anlitar 

personer anställda hos annan part.  

§ 3 OMRÅDEN FÖR SAMVERKAN 

De nämnder som omfattas är överens om att de tjänstepersoner som avtalet gäller ska 

utföra lagstadgade uppgifter enligt följande områden:  

• Livsmedel 

• Miljö- och hälsoskydd 

• Alkohol 

• Tobak 

• Rökfria miljöer 

• Receptfria läkemedel 

Varje ansvarig nämnd får besluta om hur och i vilken omfattning samverkan ska ske. 

§ 4 PRECISERING AV UPPDRAGET 

Utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning ska uppdragstagaren se till att 

uppdraget fullgörs i enlighet med relevanta styrdokument antagna av respektive nämnd, 

bland annat behovsutredningar, kontrollplaner och tillsynsplaner, samt följa interna rutiner 

och arbetssätt. 
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Uppdragsgivaren har rätt att delegera beslutanderätt till anställda hos annan part (så kallad 

extern delegation). Nämnden hos uppdragsgivaren beslutar om delegationens omfattning 

och om de villkor som ska gälla för delegationen. 

Kommunerna ansvarar var och en för att uppdragstagaren har tillgång till administrativt 

stöd och annat nödvändigt stöd för att kunna fullgöra uppdraget i kommunerna under 

avtalstiden. 

Avtalet gäller i första hand frivillig samverkan där nedlagd tid kan faktureras mot 

uppdragsgivaren. Det gäller inte tjänsteköp över tid. Vid tjänsteköp upprättas särskilt avtal.  

§5 FRI RÖRLIGHET MELLAN PERSONAL  

Genom detta avtal ges personal samma befogenheter och skyldigheter som övriga 

medarbetare hos uppdragsgivaren.  

Beslut som fattas på delegation hos någon av parterna ska ske utifrån den 

delegationsordning som gäller i den kommun där åtgärden utförs. 

Parterna åtar sig att var och en möjliggöra att personal ska kunna utföra arbete i de 

kommuner som omfattas av avtalet.  

§ 6 UPPDRAGSGIVARENS ÅTAGANDE 

Uppdragsgivaren ska 

• tillhandahålla arbetsplats för tjänstepersonerna i uppdragsgivarens lokaler 

• ge tjänstepersonerna behörighet till uppdragsgivarens verksamhetssystem, 

fastighetskartor och annat material som behövs. 

• se över sin delegationsordning och komplettera den med de bestämmelser om extern 

delegation av beslutanderätt till inspektörerna som bedöms motiverad. 

§ 7 ADMINISTRATION 

Under aktiv handläggning av ett ärende ansvarar uppdragstagaren för att hantering av 

handlingar sker enligt uppdragsgivarens rutiner.  Vid arkivering sänds aktuella handlingar till 

uppdragsgivaren. 

§ 8 UPPFÖLJNING AV SAMVERKAN 

Parterna har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten inom ramen för detta avtal. 

Samtliga parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Uppdragsgivaren har genom ansvarig nämnd rätt till löpande insyn i den verksamhet 

tjänstepersonerna svarar för på uppdragsgivarens vägnar. 

§ 9 ERSÄTTNING 

De krav på ersättningar eller annan ekonomisk reglering som kan uppkomma mellan 

parterna till följd av detta avtal ska baseras på självkostnadsprincipen. I detta fall kostnader 

för personal, resor och material. 
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§ 10 ARBETSGIVARANSVAR OCH ARBETSMILJÖANSVAR 

Parterna är överens om att enbart detta avtal inte påverkar arbetsgivarförhållandena även 

om tjänstepersonerna utför verksamhet i annan kommun.  

Den kommun där respektive tjänsteperson är anställd är också ansvarig för skador som 

orsakas vid tjänsteutövande. Varje part är skyldig att se till att dennes tjänstepersoner 

omfattas av en ansvarsförsäkring. Respektive kommun har huvudansvaret för arbetsmiljön 

för sina anställda tjänstepersoner. 

§ 11 FAKTURERING 

Vid behov ska fakturering ske månadsvis i efterskott. Betalning ska ske inom 30 dagar från 

mottagen faktura. 

§ 12 AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGSVILLKOR 

Avtalet gäller från och med 2022-05-02 och löper tills vidare med sex månaders 

uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen och delges samtliga parter. 

§ 13 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och 

undertecknas av behöriga företrädare för respektive part. 

§ 14 OMFÖRHANDLING 

Parterna är överens om att försöka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 

avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Samtliga parter har rätt att begära omförhandling av detta avtal om det under avtalstiden 

sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet baseras på. Omförhandling 

ska skriftligen begäras hos berörda parter. Rätten till begäran om omförhandling innebär 

inte någon rätt till ändring av avtalets innehåll. 

§ 15 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) 

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 

skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras 

på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, ingrepp av myndighet 

eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte heller 

kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får 

inte åberopas som befrielsegrund. 

§ 16 GODKÄNNANDE AV AVTAL 

Detta avtal förutsätter för sig giltighet att det godkänns av fullmäktige i samtliga kommuner 

som omfattas av avtalet.  

 

 


