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Stat och kommun i samverkan för tillväxt 
Spridning av ny teknik, hjälp vid etablering av företag inom nya branscher, 
lokal hantering av vissa regionalpolitiska medel, kompetensutveckling och 
informationsförmedling är exempel på samarbetsområden där stat och 
kommun kan samverka för att öka tillväxten och minska arbetslösheten. Men 
ett utökat samarbete mellan stat och kommun kan bara ske under förutsätt-
ning att det inte görs någon kostnadsövervältring på kommunerna. 

Detta konstaterar Jon Pierre, vik. professor vid statsvetenskapliga institutio-
nen vid Göteborgs Universitet i den bifogade rapporten, Stat och kommun i 
samverkan för tillväxt, som han utarbetats på uppdrag av Svenska Kommun-
förbundet. Studien har lagts upp och genomförts i nära samarbete med sek-
tionen för regional- och näringspolitik och med Näringsdepartementet. 

I tillväxtpropositionen 1995/96:25 tas frågan om kommunernas roll i arbetet 
för ökad tillväxt upp på flera ställen, och från Näringsdepartementets sida 
har signalerats ett intresse för att tillsammans med kommunerna utveckla 
formerna för ett konstruktivt samarbete. Rapporten kommer att utgöra ett 
underlag i det arbetet. 

Rapporten redovisar dels hur samarbetet stat - kommun förändrats under 
åren, dels en del principresonemang kring formerna för ett framtida sam-
arbete. Den redovisar också resultatet av en nyligen genomförd undersök-
ning av hur kommunerna utvecklat IT-strategier som en viktig del av sitt 
näringslivsarbete. 
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Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till diskussionen om hur vi 
tillsammans ska kunna bidra till ökad tillväxt, fler jobb och därmed bättre 
samhällsekonomi. 

Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas från Kommentus Förlag AB, 
117 99 Stockholm, på telefon 08-709 59 90 eller på fax 08-19 24 10. Priset är 
80 kr plus moms och porto. 

Frågor om rapporten och dess innehåll eller om Kommunförbundets fortsatta 
arbete med dessa frågor besvaras av Johan Carlström tfn 08-772 43 77. 
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