
 

 
 

Livesändning 2022-11-22 kl 09.00 – 12.00 

Kommunal 
avtalssamverkan 
Vad innebär det och vilka möjligheter finns? 
 

Vad kan och bör ett samverkansavtal innehålla och hur fungerar egentligen uppsikt 

och rapportering av sådant samarbete? Hur förhåller sig kommunal avtalssamverkan 

till upphandlingslagstiftningen och finns det några möjliga ”genvägar”? Välkommen 

på denna livesända föreläsning där du får svar på detta! 

 

Kommuner och regioner kan sedan år 2018 samverka inom ramen för s k kommunal 

avtalssamverkan. Detta är något som fått allt större genomslag i jakten på rationalitet och 

effektivisering. Men vad innebär det mer konkret? Och vilka möjligheter öppnar de nya 

bestämmelserna om avtalssamverkan upp? 

 

Inom ramen för denna utbildning kommer vi ur ett praktiskt perspektiv gå igenom vad 

avtalssamverkan kan omfatta och svem som kan ingå sådan samverkan.  

 

Utbildningen är för dig som vill veta mer om kommunal avtalssamverkan och om hur den 

kan rationalisera och effektivisera. Välkommen med din anmälan så ses vi online den 22 

november! 

 

 

Utbildare 
Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist på Region Skåne och 

arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor. Patrik 

håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och 

tjänstemän om olika frågor med anknytning till kommuner och 

regioner.  

 

 

 



 

 
 

Målgrupp 
Utbildningen vänder sig till tjänstemän, handläggare, jurister, förtroendevalda 

med flera i kommuner och regioner som i sin roll behöver hantera 

frågeställningar avseende kommunal avtalssamverkan. 

 

 

Innehåll 
Under utbildningen går vi igenom: 

 

• Vem kan samverka? 

• Kring vad kan samverkan ske? 

• Vilka beslut och formell dokumentation krävs? 

• Kan man delegera uppgifter till en annan kommun? 

• Vilka krav på uppsikt och rapportering finns enligt lag? 

• Vad bör ett samverkansavtal innehålla? 

• När måste upphandling ske och vad är egentligen ett s k ”Hamburgsamarbete”? 

• Hur är det med offentlighetsprincipen och möjligheten till att överklaga? 

 

 

Delta 
Välkommen med din anmälan! 

När: 22 november 2022 kl 09.00 – 12.00 

Var: Pikus digitala plattform 

Pris: 2 600 kronor (exkl moms) per deltagare  

Anmälan är bindande och faktureras efter anmälan. Utse gärna ersättare vid förhinder.  

 
Länk till sändningen kommer till din mail dagen före utbildningen och du deltar via din 
egen dator. Utbildningen sänds i sluten grupp på Youtube, så du behöver en stabil 
internetuppkoppling. Tekniker finns på plats som säkerställer hög kvalité på sändningen. 
 

Priset avser en användarlicens, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik 

för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra 

registrerad IP-adress. 

  



 

 
 

 

För mer information:  

Kontakta Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare på Piku.  

marie-louise.frisk@piku.se  

+46 734 20 20 29 

mailto:marie-louise.frisk@piku.se
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