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Handlingsplan för kommunal självstyrelse 
Svenska Kommunförbundets styrelse har antagit en handlingsplan för att 
stärka den kommunala självstyrelsen.  

Förbundsstyrelsen har beslutat 
att fortsätta att verka för ett starkt och vidgat grundlagsskydd för den kommu-
nala självstyrelsen och en lagfäst finansieringsprincip 
att noga följa utvecklingen av systemet med inomkommunal skatteutjämning så 
att underlaget för det kommunala skattesystemet inte ytterligare urholkas 
att föreslå att domstolarnas kontroll av kommunerna begränsas till att i princip 
omfatta laglighetsfrågor samt att deras roll inom socialtjänsten begränsas till 
att pröva om rätt till bistånd föreligger 
att föreslå en genomgripande översyn av statlig tillsyn av kommunernas 
verksamhet inom det specialreglerade området i syfte att få tillsynen reglerad 
i lag och i princip inskränkt till att avse laglighetstillsyn samt att den i större 
utsträckning tar hänsyn till förutsättningarna för den kommunala självsty-
relsen 
att föreslå en översyn av det statliga regelsystemet i syfte att förtydliga, för-
enkla och minska mängden regler som styr kommunerna och att kräva för-
ändringar som medverkar till en klarare ansvarsfördelning mellan kommu-
nerna och myndigheterna  
att upprepa kravet på ett samordnat statligt ansvar för nationell uppföljning av 
kommunernas verksamhet samt att föreslå att ansvaret flyttas från sek-
torsmyndigheterna till riksdagen 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1995-02-01 2 

 

att verka för att nuvarande möjligheter till sanktioner mot kommunerna inom 
skolområdet tas bort samt  
att inrätta en särskild beredning för självstyrelsefrågor fr.o.m. den 1 juli 1995. 
Handlingsplanen kommer successivt att förverkligas genom olika initiativ 
från Kommunförbundets sida. 

Förbundsstyrelsens beslut grundar sig på förslagen från den av förbundssty-
relsen i december 1992 tillsatta programberedningen för kommunal självsty-
relse. I programberedningen har följande personer ingått: 

Kommunalrådet Anders Knape (m), Karlstad 
F.d. kommunalrådet Kennart Erlandsson (fp), Tibro 
Kommunalrådet Göran Holm (m), Vellinge 
F.d. kommunalrådet Bernth Johnson (s), Karlskrona 
F.d. oppositionsrådet Lars Redman (s), Götene 
Kommunalrådet Roland Åkesson (c), Mönsterås 
Kommunalrådet Ulla Ölvebro (s), Luleå. 

I programberedningens huvudrapport Kommunal självstyrelse utvecklas moti-
ven för förslagen. 

Programberedningen har också tagit fram två delrapporter: 

Domstolarnas kontroll av kommunerna - skriven av förbundsjuristerna  
Leif Petersén och Håkan Torngren 

Statlig tillsyn av kommunerna - skriven av experten Thorbjörn Roos. 

Det material som förbundet nu tagit fram bör kunna tjäna som underlag 
också för länsförbundens aktiviteter 

Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till  
Bertil Andersson tfn 08-772 46 25 eller Curt Riberdahl tfn 08-772 44 12. 
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Bilagor 

Kommunal självstyrelse - huvudrapport 
Kommunal självstyrelse. Domstolarnas kontroll av kommunerna - delrapport 
Kommunal självstyrelse. Statlig tillsyn av kommunerna - delrapport 
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