Inbjudan till ESO-seminarium 8 november 2021

Kan kommuner kroka arm?
År 2018 ändrades kommunallagen i syfte att underlätta för kommuner att, endast baserat på ett avtal, samverka med varandra. Eftersom många kommuner är små och det
kommunala uppdraget stort, är det förstås bra om kommuner kan hjälpas åt. Men trots
att lagstiftningen nu tillåter samarbete finns det fortfarande många osäkerheter kring
hur, och om vad, kommuner får samarbeta. Det största potentiella hindret finns i upphandlingslagstiftningen.
I en rapport till ESO, Med gemensamma krafter, klargör Olle Lundin det nuvarande
rättsläget baserat på tidigare rättsfall och EU-domar. Vid seminariet presenterar författaren sin rapport och sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer
att diskuteras är bland annat:
•
•
•

Vad innebär kommunal avtalssamverkan?
Vad vill och får kommuner samarbeta om?
Hur ska kommuner som vill hjälpas åt veta om de gör rätt?

Vid seminariet medverkar:
Britta Flinkfeldt
Helena Linde
Olle Lundin
Helena Rosén Andersson
Johan von Sydow

civilekonom och företagare, tidigare KSO i Arjeplog (deltar via länk)
förbundsjurist, SKR
professor i förvaltningsrätt och rapportförfattare
justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
förbundsdirektör, Storsthlm

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, inleder. Jonas Eliasson, ledamot i
ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Tid:
Plats:

Måndag 8 november kl. 13.00---14.30 (kaffe från 12.30)
Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm

Seminariet webbsänds också direkt på ESO:s hemsida.
Välkomna!

Program 8 november 2021
12.30 Kaffe
13.00 Välkomsthälsning och inledning
Karolina Ekholm och Jonas Eliasson

13.05 Presentation av rapporten Med gemensamma krafter
Olle Lundin

13.30 Kommentarer

Helena Linde och Helena Rosén Andersson

14.00 Paneldiskussion

Britta Flinkfeldt, Helena Linde, Olle Lundin, Helena Rosén Andersson och Johan von Sydow

14.30 Seminariet slut

Anmälan (behövs bara om du vill delta i seminariet på plats)
Sista anmälningsdag är den 4 november
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt.
Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som
vi publicerar.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under
Finansdepartementet.
Expertgruppen består av ordförande Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik
Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

