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Avtal om strategisk samverkan
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Höörs kommun, org. nr. 212000-1116
Box 53, 243 21 Höör
Kontaktperson: kommundirektör Michael Andersson, 0413-28 160 michael.andersson@hoor.se
Hörby kommun, org. nr. 212 000-1108
Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby
Kontaktperson: kommundirektör Johan Eriksson, 0415-37 82 02
johan.eriksson@horby.se
1. Inledning
Hörby kommun och Höörs kommun överenskommer om att fortsätta arbeta med en strategisk
samverkan mellan kommunerna.
2. Syfte med strategisk samverkan
Genom samverkan vill kommunerna kunna:
• Erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga service genom bättre, säkrare och mer
kostnadseffektiv verksamhet.
• Öka förmågan att möta nya krav på kommunal verksamhet. Nya typer av specialisttjänster
kommer behövas för att möta kommande lagstiftning.
• Ge förutsättningar för att vara en god arbetsgivare.
• Skapa resurser för att utveckla verksamheten.
3. Verksamhetsområde och arbetssätt
Den strategiska samverkan drivs genom att en politisk styrgrupp för samverkan inrättas.
Styrgruppens roll är att på uppdrag av respektive kommuns kommunstyrelse politiskt leda
utveckla, samordna och följa upp samverkan. Styrgruppen arbetar utifrån en arbetsordning som
antas av kommunstyrelsen. Styrgruppen är ett beredande organ och fattar inga formella beslut.
4. Kommundirektörernas roll för att stödja samverkan
För att nå lyckas med samverkan åtar sig kommundirektörerna i båda kommunerna att:
 Informera om kommunernas samverkansprojekt.
 Sprida nyttan med samverkan och det arbetssätt samverkan vilar på.
 Svara för att verksamhetsansvariga för samverkansområdena bjuds in till strategiska
planeringsmöten i båda kommunerna.
 Svara för att arbetsytor vid behov finns tillgängligt i båda kommunerna för att synliggöra
samverkansområdet.
 Svara för att verksamheten framgå av respektive kommuns organisationsschema
respektive förteckning över samverkansområden.
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5. Finansiering och kostnadsfördelning
Respektive kommun står för sina kostnader, vilket i princip handlar om arvodesersättning
för styrgruppens ledamöter.
Uppkommer externa kostnader delas de lika mellan kommunerna. Detsamma gäller också
om en part tillhandahåller projektledning eller utredningsinsatser i större omfattning än
andra parten. Ersättningsgrundande kostnader är arbetstid med relevanta ohkostnader. Beräkningen baseras på de kriterier som finns i ”principer om beräkning och fördelning av
kostnader vid samverkan mellan Hörby och Höör.” Kommundirektörerna kommer överens om och
hanterar kostnaderna.
6. Insyn och arkivering
Styrgruppens arbete ska diarieföras i diariet för respektive kommunstyrelse. Handlingarna arkiveras
i enlighet med respektive kommuns diarieplaner.
7. Avtalets giltighet och uppsägning
Detta avtal gäller tillsvidare under förutsättning att kommunstyrelsen i Höörs kommun och Hörbys
kommun har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft.
Vill en part säga upp avtalet ska en dialog föras av den politiska styrgruppen för samverkan. En
uppsägning av samarbetet ska vara skriftlig, beslutad av behörig företrädare för den part som
åberopar uppsägning.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.
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För Hörby kommun
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