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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Tove Holmström

2019-10-21

Dnr KS 2018-4

Kommunstyrelsen

Mellankommunalt samarbete inom LA-Linköping,
förlängning av samverkansavtal
Förslag till beslut
1. Förlängning av samverkansavtalet inom LA-Linköping, med vissa
justeringar, godkänns.
2. Samverkansavtalet ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Motala kommun, Mjölby kommun,
Åtvidabergs kommun och Kinda kommun fattar likalydande beslut.
Ärende
De kommuner i LA-Linköping (Åtvidaberg, Kinda, Mjölby, Motala och
Linköping) som har kommungräns direkt i anslutning till Linköpings kommun
enades 2016 om att stärka samarbetet mellan kommunerna i vissa frågor. För
att formalisera samverkan undertecknades ett samverkansavtal där bärande
principer, framgångsfaktorer för samverkan, förslag på inriktning och
kommunernas åtagande preciserades. I avtalet angavs också prioriterade
samverkansområden för åren 2016-2018.
I föreliggande samverkansavtal har vissa mindre justeringar införts men
övergripande intentioner och bärande principer ligger fast. I samverkansavtalet
föreslås en förlängning av prioriterade samverkansområden för åren 20192022. Härutöver föreslås att samverkansavtalet akutalitetsprövas en gång per
mandatperiod.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Mellankommunalt samarbete inom LA-Linköping, förlängning av
samverkansavtal, 2019-10-21
Bilaga - Samverkansavtal LA-Linköping
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Bakgrund
Ingående kommuner har enats om två bärande principer för samverkan.
Insatserna ska antingen stärka funktionella samband (tillväxtlogik) eller leda
till ökad effektivitet i välfärdstjänsteproduktionen (rationalitetslogik).
Kommunerna har kommit överens om att särskilt fokusera på att utveckla:
- Den mellankommunala samverkan vad gäller fysisk planering
- Utveckla effektiva lösningar på kommunal nivå, genom att dela kompetenser
genom tjänsteköp eller samverkan inom områden med hög specialisering.
Denna inriktning föreslås kvarstå under innevarande mandatperiod, 2019-2022.
För att realisera intentionerna kring samlad planering sökte och beviljades
kommunerna 2018 medel från Tillväxtverket för projektet ”Samlad planering
för utveckling av LA-Linköping”. Projektet löper fram till 2020 och
Linköpings kommun är projektägare. Region Östergötland deltar som part men
projektet är mellankommunalt. Det övergripande syftet är att skapa ökade
förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i delregionen LA-Linköping.
Genom den kunskap som genereras inom projektet skapas förutsättningar att
forma en gemensam och empiriskt såväl som teoretiskt grundad
utvecklingsbild. Bilden ska skapa förutsättningar för att stäkra kopplingen
mellan kommunala noder och ytterligare bidra till ökad regional utveckling.
Underlaget blir ett viktigt ingångsvärde i såväl aktualitetsprövning som i
utveckling av nya lokala och regionala plandokument.
År 2016 påbörjade kommunerna också ett arbete kring att utveckla effektiva
lösningar på kommunal nivå. Inriktningen kvarstår under mandatperioden.
Ekonomiska konsekvenser
Den övergripande samverkan finansieras inom ram. Förslag på
samverkansinsatser med ekonomiska konsekvenser hanteras och beslutas i
särskild ordning.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Avtalet har reviderats i samråd med tjänstepersoner från Motala kommun,
Mjölby, kommun, Åtvidabergs kommun och Kinda kommun.
Uppföljning och utvärdering
Samverkansavtalet aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Motala kommun
Mjölby kommun
Åtvidabergs kommun
Kinda kommun

