Kompetens- och verksamhetsutveckling

Kommunal samverkan
– Vad innebär tillägget i
nya kommunallagen?
Inbjudan till kurs
Torsdag 17 januari 2019
Kl. 09.00-15.30

INNEHÅLL
Kommunal samverkan – Vad innebär tillägget i nya kommunallagen?

Vad innebär förändringarna?

TID OCH PLATS

Frågorna är många och rättsläget är inte alltid klart och tydligt. En stor
oklarhet, som hanteras översiktligt i förarbetena, är samverkansförhållande till upphandlingsreglerna, vilket i sin tur leder fram till frågan om
vad vi kan samverka om? Under seminariet får du chansen att sätta dig
in i lagtextändringarna och diskutera vad de kan komma att innebära i
praktiken.

Torsdag 17 januari 2019
kl. 09.00-15.30.
Plats i Göteborg. Vi meddelar lokal i
bekräftelsen som du får cirka tio dagar
innan utbildningen.

Målgrupp

2 450 kr exklusive moms för GR:s
medlemskommuner och för övriga
2 950 kr exklusive moms. Fika och
lunch ingår.

Ur innehållet:

ANMÄLAN

Seminariet väder sig till chefer och förtroendevalda/ledamöter i kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag, nämndsekreterare samt
övriga intresserade.
• Grundläggande genomgång av kommunallagen.
• En generell rätt till kommunal avtalssamverkan – vad innebär lagändringen?
• Utvidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan – vilka effektivitetseffekter kan vi uppnå?
• Extern delegering av beslutanderätt
• Samverkansavtalens ingående och innehåll – vad krävs i praktiken?
• Förhållandet till upphandlingslagstiftningen – vad vill vi samverka
om?
• Inom vilka områden är samverkan tillåtet och kan fungera?
Gemensam löneadministration, serverhallar? Kan en kommun
hantera allmänna handlingar för annan kommun?
• Konsekvenser för det kommunala självstyret
• Förhållandet till speciallagstiftning
• Genomgång av förändringarna i kommunallagen.

Medverkande

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
Han har särskilt intresse för kontroll och tillsyn av offentlig verksamhet,
offentliga företag, allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt.

AVGIFT

Anmäl dig genom att klicka här.
Har du frågor kring anmälan, kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
SISTA ANMÄLNINGSDAG

7 januari 2019. Anmälan är bindande
och vid återbud efter sista anmälningsdag debiterar vi full avgift. Du kan
alltid överlåta platsen till annan person
inom din organisation.
UPPLYSNINGAR

Staffan Nyqvist,
031–335 53 10,
staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se
INTEGRITETSPOLICY

När du anmäler dig till en kurs registrerar vi dina personuppgifter i våra
administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

