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Sektorspolitiken och dess konsekvenser ur ett kommunalt 
perspektiv 
 
Kommunförbundets programberedning för regionalpolitik har initierat ett antal projekt som 
publiceras i beredningens rapportserie. 
 
I rapport nr 3 redovisas en studie om hur kommuner ser på Beställningslista 
sektorspolitiken. 
 
Synpunkterna berör områden som är viktiga för kommunal och regional utveckling, 
nämligen 
 
*  Resursanvändning och ansvarsfördelning 
*  Kompetens- och företagsutveckling 
*  Infrastruktur och service. 
 
Man konstaterar att motiven bakom den sektorsuppdelning av statsförvaltningen som en 
gång gjordes inte är lika relevanta i dagens samhälle. Sektoriseringen uppfattas delvis som 
ett hinder för effektivt resursutnyttjande. Det finns en tydlig önskan om större möjligheter 
till samverkan. Studien pekar på behovet av avsektorisering, minskad detaljreglering och 
ökad decentralisering, dvs en omprövning av arbetsfördelningen inom offentliga sektorn. 
 
I en fördjupningsdel behandlas särskilt den statliga länsförvaltningen och 
utvecklingsfonderna, samt landstingens roll. 
 
Studien innehåller en beskrivning av de viktigaste regionala aktörerna och deras 
beröringspunkter. Den utgör därmed ett underlag för den fortsatta debatten om den 
regionala nivån, men utgör även ett debattinlägg i sig. 
 
Effekter av den statliga sektorspolitiken kommer också att framgå av programberedningens 
studie av konsekvenserna av Boverkets omlokalisering till Karlskrona och Royal Board AB:s 
nedläggning i Skinnskatteberg. Den rapporten beräknas komma ut i februari 1990, som nr 5 i 
rapportserien. 
 
Frågor och synpunkter med anledning av rapport 3 tas gärna emot av sektionen för regional- 
och näringspolitik. Ring eller skriv i så fall till Johan Carlström, tfn 08 - 772 43 77. 
 
Rapporten kan beställas från Svenska Kommunförbundet, Eivor Claesson, Hornsgatan 15, 
116 47 Stockholm, med bifogad beställningslista. Priset är 30 kr/st, inkl porto och exp. 
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