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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för 
budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner. I 
förhållande till tidigare antaget samarbetsavtal har giltighetstiden ändrats 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetsdatum i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver 
kommunfullmäktige på nytt anta avtalet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta ett reviderat samverkansavtal om gemensam 
organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner. Det står fel giltighetstid i det antagna avtalet. Med anledning av detta behöver det 
reviderade samverkansavtalet antas med korrekt datum för att vara giltigt.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-07 
Samarbetsavtal 
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Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds 
kommuner 
 
Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner överenskommer om att bedriva 
gemensam budget- och skuldrådgivning i form av ett Konsumentkontor placerat i 
Stenungsund. 
 
Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning, skärpta lagkrav som att arbeta 
förebyggande. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, 
kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet. 
 
 
§ 1 Organisation/ansvarig arbetsgivare 
Stenungsunds kommun är värdkommun för Konsumentkontoret. Stenungsunds kommun är 
också arbetsgivare för de tjänstemän som ingår i den gemensamma organisationen.  
 
Det gemensamma Konsumentkontoret har sitt arbetsställe och säte i Stenungsund.  
 
§ 2  Uppdrag och uppgifter 
Det gemensamma Konsumentkontoret ansvarar för kommunernas budget och skuldrådgivning 
enligt gällande lagstiftning för budget- och skuldrådgivning. I uppdraget ingår bland annat 
 

• Budgetrådgivning samt stöd och hjälp vid upprättande av ansökan om skuldsanering, 
överklaganden, omprövningar samt under pågående skuldsanering. 

• Skuldrådgivning. 
• Förhandling med näringsidkare om frivilliga betalningsuppgörelser för de klienter som 

inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller vill/har behov av en annan form av 
lösning. 

• Förebyggande arbete i form av information kring privatekonomi till exempelvis 
skolor, pensionärsförbud samt arbetslösa ungdomar och föreningar. 

• Samarbete med de samverkande kommunernas socialtjänst, arbetsmarknadsenheter, 
näringslivsstrateger, sjukvården, andra myndigheter, föreningar, organisationer m.fl. 

 
§ 3  Akter/register 
Akter ska förvaras i värdkommunen i för ändamålet lämpliga aktskåp.  
Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt 
ajourhållas.  
 
 
 
 
§ 4 Budget 
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i 
verksamhetsbudget för verksamheten. I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen ska budget 
upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till 



preliminär budget för nästkommande år ska av värdkommunen tillställas övriga samverkande 
kommuner senast 1 mars varje år. 
 
§ 5  Kostnadsfördelning och underlag 
Stenungsunds kommun upplåter erfoderliga lokaler. 
 
I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samarbetskommunerna tas 
upp utifrån följande poster.  
 

• Lön och personalomkostnader 
• Övriga verksamhetskostnader 

 
Kostnaderna (totala faktiska kostnader exklusive lokalkostnader) för den gemensamma 
organisationen ska fördelas enligt principen Stenungsund 32,5%, Orust 22,5%, Tjörn 22,5% 
och Lilla Edet 22,5%. 
 
§ 6  Ersättning till värdkommunen 
Ersättning enligt § 5 ska av vardera kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i förskott.  
 
Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter 
verksamhetsåret.  
 
§ 7 Överskott/underskott 
Om överskott/underskott uppstår och en samarbetskommun anser att överskott/underskott är 
orimligt stora gäller vad som stadgas avseende omförhandling i § 12.  
Eventuellt överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i samband med bokslut. 
Eventuellt underskott ska ersättas av respektive samarbetskommun och debiteras i samband 
med bokslut. 
 
§ 8  Förändring av verksamhetens omfattning 
Väsentliga förändringar i omfattningen av verksamheten ska ske efter samråd och 
godkännande av samarbetskommunerna. 
 
§ 9 Utökning av samarbetskommuner 
Om utökning med samarbetskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samarbetskommuner kontaktas. Det är samarbetskommunerna, efter samråd och i 
samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet samarbetskommuner ska 
ske eller ej, samt villkor för en utökning. 
 
§ 10 Kontaktperson 
Samarbetskommunerna ska utse en kontaktperson vardera. Dessa tillsammans med 
enhetschefen för Konsumentkontoret i värdkommunen samråder när så erfordras.  
 
§ 11 Tillägg/ ändringar 
Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande.  
 
§ 12  Omförhandling 
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samarbetskommun efter skriftlig underrättelse till 
värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring som rör avtalet kan endast tas av 



samtliga samarbetskommuner gemensamt och efter samråd dem emellan.  
 
Om samarbetskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, gäller 
avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samarbetskommun enligt vad 
som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 15).  
 
§ 13  Insyn i förvaltningen 
Alla deltagande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som 
gäller den gemensamma organisationens verksamhet.  
 
§ 14  Arkivhantering 
Värdkommunen ansvarar för att en dokumenthanteringsplan upprättas och att arkiv vårdas i 
enlighet med bestämmelser i de regelverk och föreskrifter som gäller för Konsumentkontorets 
verksamhet. För tillsyn över organisationens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i 
värdkommunen. 
 
§ 15 Avtalstid och uppsägning 
Avtalet gäller från 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Om samarbetsavtalet 
inte sägs upp av samarbetskommun senast 12 månader före avtalstidens utgång förlängs 
avtalet med ett (1) år i taget med 12 månaders uppsägningtid. 
 
Uppsägning av avtalet gäller endast för den samarbetskommun som säger upp avtalet. För  
övriga fortsätter samarbetsavtalet att gälla. 
 
§ 16 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i kommunfullmäktige i 
respektive samarbetskommun. 
 
§ 17 Ersätter tidigare avtal 
Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal om gemensam skuldsanerings- och 
konsumetrådgivningsverksamhet från 2014 mellan Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edets 
kommuner. 
 
§ 18  Originalavtal 
Detta avtal har upprättats i fyra original varav parterna tagit var sitt.  
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