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Kommunalförbund som samverkansform 
I skriften "Kommunalförbund som samverkansform" redovisas resultatet av 
den första stora undersökning som gjorts om kommunalförbund. Idag finns 
det 34 kommunalförbund - en ökning sedan början av 1980-talet med 14. 
Flera är under bildande. 

I den allmänna debatten framställs ofta kommunalförbund som en otymplig 
och tungrodd organisation. Undersökningen visar att denna uppfattning inte 
är särskilt utbredd bland dem som tillhör kommunalförbund. Över 90 % av 
de tillfrågade personerna anser att kommunalförbund är en mycket bra eller 
ganska bra form för samverkan. Av undersökningen kan bl.a. dras slutsatsen 
att kommunalförbunden är väl förankrade hos medlemmarna. Kommunerna 
anser sig också ha goda möjligheter att påverka kommunalförbunden. Men 
organisationsformen skulle kunna användas i större utsträckning än som nu 
sker. 

Syftet med skriften har varit att bredda kännedomen och fördjupa kunskapen 
om kommunalförbund. Den riktar sig främst till dem som på ett eller annat 
sätt är engagerade i kommunalförbund eller överväger någon form av inter-
kommunal samverkan. Skriften innehåller bl.a. 

- hur medlemmarna uppfattar sina förbund 

- gällande rätt 

- andra samverkansformer 

- faktauppgifter om kommunalförbunden. 

Den behandlar också ett antal frågeställningar som det finns anledning att 
diskutera när man överväger olika slag av interkommunal samverkan. 
Dessutom beskrivs de finska samkommunerna vilka bl.a. svarar för uppgifter 
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som hos oss ligger på landstingen. Vi redovisar också några synpunkter som 
underlag för diskussion om hur kommunalförbundslagen kan ändras för att 
bl.a. underlätta bildandet av kommunalförbund med många kommuner. 

Med detta cirkulär följer ett exemplar av skriften. 

Ytterligare exemplar kan beställas hos Kommentus Förlag AB, 
tfn 08-749 47 00 eller fax 08-86 32 60. Skriften kostar 200 kr. Vid köp av minst 
5 ex. 160 kr/st. Expeditionsavgift, frakt och moms tillkommer. Säljfolder bi-
fogas. 

Ytterligare information om skriften lämnas av Ingegärd Hilborn, kommunal-
rättssektionen, tfn 08-772 44 25. 
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