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Bestämma i eget hus - slutrapport
Kommunförbundets programberedning för översyn av statsbidragen till kommunerna som
tillsattes i mars 1988 har nu slutfört sitt arbete.
I bilagda slutrapport visas hur ett nytt - mer generellt statsbidragssystem - i princip skulle
kunna byggas upp. Programberedningen har inte tagit ställning till vilken av modellerna
som ska förordas. I enskilda delar kan modellerna utvecklas. Viljeinriktningen mot en
generalisering av dagens statsbidragssystem är dock entydig.
Motiven för att generalisera statsbidragen är enligt programberedningen följande.
* Statens behov att detaljstyra inriktningen av kommunernas verksamhet har minskat i takt
med att servicebehoven tillgodosetts.
* Utvecklingen mot mål- och ramstyrning både på central nivå och i kommunerna
nödvändiggör ett avreglerat statsbidragssystem.
* Ett effektivt resursutnyttjande kräver frihet i resursanvändningen och helhetslösningar i
stället för sektorisering.
* Ett generellt bidragssystem förstärker den kommunala självstyrelsen eftersom
prioriteringarna inom ramen för de övergripande målen förskjuts till kommunal nivå.
* De specialdestinerade bidragssystemen är administrativt krångliga.
Slutresultatet från programberedningens arbete kommer vid en lämplig tidpunkt då
regeringen samtidigt ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över de
finansiella relationerna mellan staten och kommunerna. Vi räknar med att beredningens
rapport kommer att utgöra ett intressant underlag för detta utredningsarbete.
Rapporten bifogas detta cirkulär. Vi hoppas att slutrapporten tillsammans med den tidigare
utgivna lägesrapporten kommer att diskuteras i kommunerna. Det är vår avsikt att
informera om utredningsresultatet genom konferenser, anordnade av länsförbunden.
Vi tar gärna emot frågor och synpunkter på utredningen. Ring eller skriv i så fall till
sekretariatet som finns på avdelningen för kommunalekonomi och samhällsplanering, Karl
Knutsson, Anders Jonsson, Björn Larsson, Lennart Tingvall eller Jane Granström, tfn 08 - 772
41 00.
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