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Nyvald 94 
Svenska Kommunförbundet har i samband med kommunalvalet 1994 tagit 
fram en nyvaldserie bestående av fyra idéskrifter kring olika teman. Dessa 
vänder sig såväl till nyvalda som ”gamla garvade” förtroendevalda. Syftet 
med skrifterna är att väcka idéer och tankar i arbetet med utvecklandet och 
förnyelsen av den lokala demokratin och politikerrollerna. Skrifterna kan 
användas för diskussion i grupp eller läsas enskilt. 

I Nyvaldserien ingår: 

• Demokratin i våra händer 

En debattskrift om framtidens lokala demokrati och politikerroll  som vi har 
gjort tillsammans med Landstingsförbundet. Debattskriften omfattar sex 
uppsatser som skrivits av olika samhälldebattörer och forskare 

• Våga välja nya vägar 

I den här skriften framträder några ungdomar som har engagerat sig. De är 
aktiva och vill vara med och påverka både innehåll och formerna för det 
politiska arbetet. Men de har valt olika vägar. Några är redan aktiva, 
engagerade politiker i de etablerade partierna. Andra har just bildat ett eget 
ungdomsparti, arbetar i ungdomsråd , miljönätverk m m. De har valt den 
formen hellre än att arbeta inom ett politiskt parti. 

• Bärande kraft för demokratin 

I denna skrift möter vi sex kvinnor som utifrån olika utgångspunkter och 
erfarenheter ser på vad det krävs för förändringar och på vilka sätt kvinnor 
kan gå samman för att det dagliga politiska arbetet utvecklas så att fler 
kvinnor känner en tillfredsställelse och trivsel med sina politiska uppdrag. 

• ”Demokratin i förändring - om forskning, lagstiftning och 
internationalisering” 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1994-11-04 2 

 

I denna skrift ges en aktuell bild av den kommunala självstyrelsen och hur 
den påverkas av statens intresse att styra, hur kommunallagen ändrats och 
anpassats till dagens behov. Vilken effekt internationaliseringen kan få på 
kommunerna och vilka närliggande frågeställningar som forskningen arbetar 
med. 

Skrifterna kommer att kunna beställas från Kommentus Förlag AB fr o m 
vecka 46 

SVENSKA KOMMUNFÖBUNDET 
Utvecklingssektionen 

 

Marie Pernebring 
      Birgitta Elvås 

 

Bilaga  
Beställningsblankett 
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Titel Beställningsnummer Pris, exkl. frakt och moms 

Demokratin i våra händer 7188-186-7 50 kr 

Våga välja nya vägar 7099-414-5 85 kr 

Bärande kraft för demokratin 7099-415-3 85 kr 

Demokrati i förändring 7099-416-1 85 kr 
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