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Paragraf 130 Ärendenummer KS2022/441 

Avsluta C-tillsammans 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Enköpings kommun frånträder avsiktsförklaringen 
för C-tillsammans på grund av att de interkommunala samarbetena inom Uppsala 
län nu bedrivs inom ramen för Regionalt Forum, Region Uppsala.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom ambitionen att 
skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. 
Detta följdes därefter upp av en avsiktsförklaring som Enköpings kommunstyrelse 
fattade beslutet om den 23 mars 2021, § 57. 

De interkommunala samarbetena inom Uppsala län bedrivs nu inom ramen för 
Regionalt Forum, Region Uppsala. Avsiktsförklaringen är därmed inaktuell och 
föreslås avslutas. Enköping har under våren 2022 meddelat de andra 
kommunerna och koncensus finns bland kommundirektörerna att avsluta C-
tillsammans och istället fortsätta och utveckla de interkommunala samarbetena 
inom ramen för Regionalt Forum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-01 
Avsiktsförklaring c-tillsammans, antagen 2021-03-23 

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Magnus Åsman 
0171-62 62 16 
magnus.asman@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Avsluta C-tillsammans 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Enköpings kommun frånträder avsiktsförklaringen för C-tillsammans på grund av 
att de interkommunala samarbetena inom Uppsala län nu bedrivs inom ramen för 
Regionalt Forum, Region Uppsala.  

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom ambitionen att 
skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. 
Detta följdes därefter upp av en avsiktsförklaring som Enköpings kommunstyrelse 
fattade beslutet om den 23 mars 2021, §57. 

De interkommunala samarbetena inom Uppsala län bedrivs nu inom ramen för 
Regionalt Forum, Region Uppsala. Avsiktsförklaringen är därmed inaktuell och 
föreslås avslutas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på avdelningen för ledningsstöd på 
kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
I avsiktsförklaringen identifierades sju samverkansområden. Dessa är 
digitalisering, juridik, Hr, upphandling, lönecentrum, kommunikation och 
Kontaktcenter. Olika kommunkonstellationer har varit involverade i olika 
samverkansområden beroende på nyttan för respektive kommun. Enköping har 
deltagit i erfarenhetsutbyten, men har inte varit med i projektgenomförandena för 
något område.  

Efter att C-tillsammans bildades har beredningsstrukturen för Regionalt Forum 
utvecklats. Numera finns en beredningsgrupp som möts och gemensamt tar fram 
agenda inför Regional ledningsgrupp. I denna beredningsgrupp kanaliseras 
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interkommunala samarbeten. Interkommunala samarbeten är nu också en stående 
agendapunkt på regional ledningsgrupp. Att C-tillsamman försvinner som specifikt 
forum innebär inte att pågående samarbetsprojekt avslutas eller att det blir svårare 
att hitta nya samarbetsområden. Ambitionen att utveckla och fördjupa samarbeten 
mellan kommuner i Uppsala län är oförändrad. 

I antagen avsiktsförklaringen återfinns under rubriken Giltighet och frånträde ”Part 
som önskar frånträda avsiktsförklaringen ska meddela övriga avtalspartner sex 
månader före tidpunkt för frånträdet. Om färre än hälften av ursprungsparterna 
återstår ska denna avsiktsförklaring betraktas som förfallen” 

Enköping har under våren 2022 meddelat de andra kommunerna och koncensus 
finns bland kommundirektörerna att avsluta C-tillsammans och istället fortsätta och 
utveckla de interkommunala samarbetena inom ramen för Regionalt Forum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-01 
Avsiktsförklaring c-tillsammans, antagen 2021-03-23 
 
 
 
Hannu Högberg 
Tf. kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Magnus Åsman 
Strategisk utredare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen; för åtgärd 
Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Älvkarleby 
kommun, Östhammars kommun; för kännedom 
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Avsiktsförklaring 
C tillsammans 
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Avsiktsförklaring – C tillsammans 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 
under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. 
 
För att klara välfärdsuppdraget behöver kommunerna ha en strategisk utvecklingskapacitet 
som ger permanent och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. Vid val av 
samarbetsområden där ömsesidiga mervärden kan skapas med ett fördjupat samarbete har 
fokus lagts på ekonomisk effektivitet samt möjlighet att minska sårbarheten hos de ingående 
organisationerna.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga 
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och Hr. De övriga områdena är 
upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. 
 

Syfte 

Parterna uttrycker med denna avsiktsförklaring en ambition om att utveckla och fördjupa 
samarbetet inom områdena ovan. Handlingsplaner som tas fram utifrån denna 
avsiktsförklaring syftar till att skapa samordnade och långsiktiga utvecklingsprocesser inom 
respektive område. Utvecklingsprocesserna stödjer och utgår från respektive organisations 
uppdrag, prioriteringar och behov. Detta innebär att olika konstellationer av 
avsiktsförklaringens partner kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda 
områdena. Utgångspunkten är att samverkan inom C-tillsammans ska skapa ömsesidiga 
mervärden på operativ nivå för involverade parter och inkräktar inte på det regionala 
utvecklingsansvaret som Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner.  
 
 

Prioriterade samverkansområden 
Digitalisering 
Samarbeten inom området digitalisering inriktas främst på aktiviteter som skapar 
förutsättningar för verksamheterna att effektivisera sina processer. Det kan bland annat 
handla om att möjliggöra gemensamma upphandlingar av system och licenser för att 
underlätta samverkan. Det kan också handla om att ta fram säkra lösningar för digitala 
möten och kommunikation och möjliggöra tekniska lösningar inom vård och omsorg. 
För samarbetsområdet digitalisering är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och 
samordnas av Knivsta kommun. 
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Juridik 
Samarbeten inom området juridik ska främst inriktas på aktiviteter som höjer kompetensen 
inom avtalsjuridik, arbetsrätt, socialrätt och exploateringsjuridik. Nyttjandet av varandras 
kompetenser och identifiera gemensamma behov. Kommunernas samverkan ska också leda 
till ett utökat samarbete med Uppsalas jurister. För samarbetsområdet juridik är planerade 
aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av Heby kommun. 
 
 
HR  
Samarbeten inom HR ska inriktas på kompetenshöjande aktiviteter. Karriärplanering och 
kompetensförsörjning är andra områden inom HR där samarbeten ska initieras. För 
samarbetsområdet HR är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av 
Östhammars kommun. 
 
 
Övriga samverkansområden  
Parterna tar gemensamt ansvar för utveckling inom de övriga samverkansområdena 
upphandling, kontaktcenter, kommunikation och lönecentrum och för samarbetsformer kring 
dessa. Det kan ske genom upprättande av handlingsplaner för respektive 
samverkansområde där samtliga eller några av avsiktsförklaringens partner ingår. Knivsta 
kommun har tagit initiativ för att samordna insatser för områdena upphandling och 
kontaktcenter. 
 
 
Struktur för samverkan 
För att etablera samverkan åtar sig parterna att ha: 

- En årlig roterande värdkommun som också är sammankallande.  
- Sammankallande värdkommun ansvarar för en årlig översyn och uppföljning av 

samverkan inom respektive samarbetsområde.  
- Ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där de ingående kommunerna kan mötas 

för att utveckla samverkan samt diskutera gemensamma frågor.   
 
Avtal och eventuella handlingsplaner stäms av i möten med parternas kommundirektörer vid 
två till tre tillfällen per år. Varje organisation ansvarar för att avsiktsförklaringen, 
handlingsplaner och dess aktiviteter är väl förankrat i respektive organisation. 
 

Finansiering  
Parterna åtar sig att avsätta tillräckliga personella resurser så att överenskomna 
handlingsplaner är genomförbara. I övrigt innebär denna avsiktsförklaring inga ekonomiska 
åtaganden för någon part. Vid samverkansprojekt och samverkansaktiviteter som inte ryms 
inom respektive organisations budget ska parterna reglera finansieringen i särskilda avtal. 
Parterna ska även ta till vara på möjligheter kopplat till att söka extern finansiering. 
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Giltighet och frånträde 
Avsiktsförklaringen gäller från den 1 april 2021 och löper tills vidare. Part som önskar 
frånträda avsiktsförklaringen ska meddela övriga avtalspartner sex månader före tidpunkt för 
frånträdet. Om färre än hälften av ursprungsparterna återstår ska denna avsiktsförklaring 
betraktas som förfallen. 
 
 
 
Enköping den xxx   Heby den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun   Heby kommun 

 

 
 
Håbo den xxx    Knivsta den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Håbo kommun   Knivsta kommun 

 

 
 
Tierp den xxx    Älvkarleby den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Tierps kommun   Knivsta kommun 

 

Östhammar den xxx 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande   

Östhammars kommun 
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