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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i kommunallagen (2017:725) 

Utfärdad den 24 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (2017:725) 

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 37 och 38 §§, och 

närmast före 9 kap. 37 § en ny rubrik av följande lydelse. 

6 kap. 

1 §    Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha 

uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt 

annan lag eller författning. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunal-

förbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 

9 kap. 

Avtalssamverkan 

37 §    En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess 

uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat 

landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet 

i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller 

dess medlemmar.  

Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan, med de 

begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt 

en anställd i den andra kommunen eller i det andra landstinget att besluta på 

kommunens eller landstingets vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4–8 §§.  

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från 

denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna. 

38 §    Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens eller 

landstingets avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller för-

fattning. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. 
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