Appendix I

Den demokratiska
organisationen i
Sverige
All offentlig makt utgår från folket. Det svenska folkstyret genomförs
genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom det
kommunala självstyret.
Idag har Sverige 290 kommuner, landsting samt regioner. I dessa kommuner, landsting och regioner finns det över 46 000 förtroendevalda som
tillsammans innehar nästan 74 000 politiska uppdrag. Du kanske är eller
funderar på att bli en av dessa.

De olika nivåerna och det kommunala självstyret
Kommun och landsting är likställda i lagen. Den kommunala verksamheten verkar inom de ramar som sätts av riksdag och regering i form av
lagar och regler. Staten är representerad på länsnivå genom länsstyrelserna, som arbetar för att de nationella målen på olika områden ska få
genomslag i länet.
I den svenska förvaltningsmodellen är ambitionen att ansvar och
beslutsfattande ska ske så nära de berörda medborgarna som möjligt.
Denna decentralisering gör det möjligt att anpassa verksamheterna efter
de lokala förhållandena, vilket inte minst leder till att befintliga resurser
utnyttjas effektivt.
Rösträtt till kommun och landsting har svenska medborgare som fyllt
18 år s enast valdagen och som är folkbokförda i respektive kommun eller
landsting. Också unionsmedborgare och medborgare i Island och Norge
har rösträtt under samma förutsättnngar, om de har varit folkbokförda i
Sverige tre år i följd före valdagen. Den som har rösträtt är även valbar.
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Sveriges kommuner
och landsting

Sveriges k ommuner, landsting och regioner är organiserade i en g
 emensam intresseoch arbetsgivarorganisation,
Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Förbundet styrs av en politiskt
vald s tyrelse. Vid sidan av
att bevaka medlemmarnas
intressen och vara opinons
bildare erbjuder SKL även
sina medlemmar stöd och
service.
Förbundets uppdrag inne
fattar att ge kommuner
och landsting bättre förut
sättningar för lokalt och
regionalt självstyre.

Kommunal självstyrelse innebär att
det finns en självständig och inom vissa
ramar fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. Sedan 1974 är detta
självstyre inskrivet i regeringsformen.
Kommuner och landsting har rätt att
ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter.
Även denna rätt är inskriven i grundlagen och är en del av det kommunala
självstyret.
Riksdag och regering sätter upp
nationella mål för verksamheten i
kommuner och landsting. På så sätt
bestäms villkoren och uppgiftsför
delningen mellan stat, landsting och
kommuner. I regeringsformen görs ingen
precisering av denna uppgiftsfördelning
och samhällsutvecklingen gör att den
varierar över tid. Liberalerna vill att det
inrättas en kompetenskatalog som skiljer
på statens och kommuneras uppgifter.
Vissa viktiga samhällsfunktioner är
obligatoriska – dessa måste kommunerna
och landstingen genomföra. Till exempel
ansvarar kommunerna för social omsorg, för för-, grund- och gymnasieskola
samt för biblioteksverksamhet. Lands
tingen sköter hälso- och sjukvården samt
tandvården för barn och ungdomar. En
gemensam obligatorisk uppgift är regional och lokal kollektivtrafik. Andra
uppgifter är frivilliga – för en kommun
kan det handla om fritid och kultur,
energiförsörjning eller underhåll av gator,
för ett landsting kultur eller turism.
Många av kommunernas och land-

stingens uppgifter regleras i speciallagstiftning – det gäller till exempel
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Flera
av speciallagarna är ramlagar som regeringen eller statliga myndigheter
kan komplettera med förordningar eller föreskrifter. Kommunerna och
landstingen har även viss rätt att meddela egna lokala föreskrifter, som
lokala trafikföreskrifter eller ordningsstadga.

Kommunallagen och den kommunal organisationen
Den nu gällande kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 1992, är
gemensam för kommuner och landsting. I lagen regleras till exempel
indelning i kommuner och landsting och villkoren för arbetet i fullmäktige och nämnderna. Lagen säger att kommuner och landsting själva får
ta hand om angelägenheter som har anknytning till området eller dess
invånare. Detta innebär också att en kommun normalt inte kan åta sig
uppgifter som staten, annan kommun eller landstinget ansvarar för.
Kommun- och landstingsfullmäktige är folkvalda församlingar som
utövar den grundläggande beslutanderätten. Här fattas alla viktiga beslut
och här fastställs budget och skattesats. Fullmäktige är det enda kommunala organ som väljs direkt av medborgarna. Fullmäktige ska sammanträda offentligt. I vissa kommuner håller man även öppna nämnd
sammanträden, något som Liberalerna lokalt kämpar hårt för.
I kommunallagen finns riktlinjer för hur många fullmäktigeledamöter
en kommun ska ha. Antalet röstberättigade i kommunen eller landstinget
avgör. Små kommuner måste ha minst 31 ledamöter medan Stockholm
måste ha minst 101. Exakt antal avgörs av fullmäktige.
Kommunallagen ger även vissa riktlinjer för vilka nämnder och styrelser som måste finnas. Alla kommuner och landsting måste ha en styrelse
och en krisledningsnämnd (styrelsen är en nämnd i lagens mening).
Utöver detta måste alla kommuner även ha en valnämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Fullmäktige beslutar vilka
nämnder som ska finnas utöver de obligatoriska och variationerna är
stora. Exempel på vanligt förekommande nämnder är utbildningsnämnd,
kultur- och fritidsnämnd och socialnämnd.
På vissa håll i landet, bland annat i Kalmar, finns även så kallade
kommundelsnämnder. Stockholm och Göteborg har motsvarande, men
under benämningen stadsdelsnämnder. Det finns även andra namn
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varianter. Kommundelsnämnder infördes för att i stora kommuner
förstärka den lokala anknytningen för politiken i närområdet. Liberalerna är generellt för kommundelsnämnder. I partiprogrammet ”Frihet att
växa” menar partiet att de utvecklar den lokala demokratin och är en
viktig del i en politik för lokal utveckling.
Kommun- eller landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen
och håller uppsikt över de andra nämndernas verksamhet. Man kan jämföra styrelsen med en kommunal regering. Styrelsen ansvarar även för
den ekonomiska förvaltningen och tar därmed fram förslag till budget.
Genom åtagandet att bereda ärenden kan styrelsen avgöra den tidsmässiga prioriteringen av ett ärende. Den får även bestämma i vilken ordning
fullmäktiges beslut ska genomföras.
Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av de beslut
som fattats i fullmäktige. De ansvarar även för den löpande verksamheten. De förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret även om
tjänstemännen i praktiken sköter genomförandet.
Nämnderna sköter beredningen av ärenden innan de kommer upp till
beslut i kommunfullmäktige. Beredningen sker i den eller de nämnder
som har ansvar för det aktuella området.

Landstingen och regionerna
Landstingens beslutsorganisation ser ut på samma sätt som kommunernas och regleras också, som tidigare nämnts, i kommunallagen. Sedan
1997 har allt fler landsting tagit över olika ansvarsområden, bland annat
regionala utvecklingsfrågor, från länsstyrelserna. Skåne och Västra
Götaland blev först ut, men i dag (2015) har nästan alla landsting regionalt utvecklingsansvar eller är på väg att få det.
Denna förstärkning av den regionala nivå gör att de flesta landsting
numera kallar sig för regioner (t.ex. Region Skåne). Den formella beteckningen på det folkvalda organet är dock fortfarande landstingsfullmäktige. Det är alltså detta som står på valsedlarna.
Landstingens och regionernas verksamheter finansieras till största del
genom skatt. Den gemensamma finansieringen garanterar att alla Sveriges invånare får samma tillgång till vård av hög kvalitet. Varje landsting
och region beslutar självt hur stor skatten ska vara och hur man fördelar
sina resurser. Det är därför avgifter kan variera över landet.
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Så fattas besluten
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Som
ledamot i en fullmäktigeförsamling finns det flera sätt att driva frågor.
Det är viktigt att föra debatter i fullmäktige, i synnerhet på områden där
Liberalerna saknar nämndrepresentation. Fullmäktiges sammanträden
är öppna för allmänheten.
De formella mötena i kommuner och landsting styrs av kommunallagen. Gången när ett beslut fattas är en procedur med många detaljer.
Mötet leds av en ordförande som markerar varje led med ett klubbslag.
När fullmäktige beslutat om ramar och övergripande mål för ett
ärende skickas det tillbaka till ansvarig nämnd för verkställighet. Nämnden fastställer uppdraget till tjänstemännen som sedan verkställer
beslutet.
Mer om hur man arbetar i fullmäktige och nämnder kan du läsa i
kapitlet ”Arbetet i fullmäktige och nämnder”.

Besluten verkställs
Den största delen av den kommunala verksamheten bedriver kommunerna s jälva i förvaltningsform. Liberalerna är ett av de partier som
förespråkar att kommunerna även ”köper upp” verksamhet från andra
utförare. Tanken är att kommuner inte ska konkurrera med sådant som
andra utförare kan tillhandahålla. Kommuner och landsting kan överlåta
skötseln av en kommunal verksamhet åt ett aktiebolag, en ideell förening
eller en stiftelse.
Det blir allt vanligare att kommuner och landsting arbetar med en
beställar-/utförarmodell. Beställartjänstemän på kommunen utreder
vilka behov kommunens invånare har vad gäller till exempel hälso- och
sjukvård.
Politikerna tar del av beslutsunderlaget och ger utförare, det vill säga
producenter, i uppdrag att ge invånarna hälso- och sjukvård. Politikerna
kan då renodla sin roll som befolkningsföreträdare. De har inget produktionsansvar och heller inget arbetsgivaransvar för de anställda. Tidigare
var politiker mer splittrade i sina olika roller som befolkningsföreträdare,
ägare av verksamheter och arbetsgivare.
Det blir också allt vanligare att kommuner eller landsting går samman
kring gemensamma verksamheter. Kommunalförbund är en modell för

146

Appendix I: Den demokratiska organisationen i Sverige

Så fattas besluten

Vägen från förslag till beslut kan delas in i två faser: Först beredning
till beslut, det vill säga från att ett förslag utreds till dess beslut fattas;
därefter verkställighet då det beslut som fattats ska genomföras.

En motion läggs

Kommunfullmäktige skickar
motionen vidare till kommun
styrelsen för beredning

Nämnderna fastställer
förslag till fullmäktige

Tjänstemännen gör
ett första förslag

Fullmäktige
beslutar

Beredning till beslut
Verkställighet
Tjänstemännen
verkställer beslutet

Fullmäktige beslutar
om ramar och över
gripande mål

Nämnderna fastställer uppdragen till
tjänstemännen
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Vem har ansvaret?

Tjänstemännen innehar stor
sakkunskap och är väl insatta
i sakförhållandena. Vänd dig
gärna direkt till dem om du
har frågor kring ett ärende,
men kom ihåg att de valda
representanterna ansvarar för
de beslut som fattas. Politikerna faställer visioner, lägger
fast policy och riktlinjer,
beslutar om övergripande mål
och sist men inte minst följer
upp och u
 tvärderar genomförda beslut.
Tjänstemännen verkställer
enligt ramar och riktlinjer och
löser detaljfrågor. Det yttersta
ansvaret ligger alltid hos
politikerna.
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samverkan kring kommunala angelägenheter. Beslutanderätten i de aktuella
frågorna lämnas över till ett särskilt
förbundsf ullmäktige.
Antalet kommunalförbund har de senaste åren ökat kraftigt. De finns inom de
flesta verksamhetsområden, med tyngdpunkt på räddningstjänsten. Idag finns
det drygt 90 förbund.
En annan form för samverkan är en
gemensam nämnd mellan flera kommuner eller landsting. Till exempel kan
två närliggande kommuner ha en gemensam nämnd för gymnasiefrågor. Det
effektiviserar hanteringen på områden där
samarbete över kommun- eller landstingsgränserna lönar sig. Den gemensamma
nämndens ledamöterna utses av respektive fullmäktige. Det finns runt 50 sådana
nämnder i Sverige.

Kontrollen
Genom statliga myndigheter som Skol
verket och länsstyrelserna utövar staten
en både granskande och stödjande tillsyn
av kommuner och landsting. Myndig
heterna kan i vissa fall få till stånd en
domstolsprövning eller vitesförelägga en
kommun eller ett landsting.
Varje kommun och landsting ska ha
minst tre förtroendevalda revisorer,
utsedda av fullmäktige. Till sin hjälp har
de sakkunniga som är utbildade revisorer.
Revisorerna granskar den kommunala
verksamheten och ger underlag till den
årliga ansvarsprövningen.

En enskild kommuninvånare har möjlighet att överklaga kommunala
beslut i domstol. Domstolen kan helt eller delvis upphäva beslutet, men
inte ersätta det med ett nytt.
Beslut av myndighetskaraktär, som t.ex. bygglov, kan den som berörs
överklaga. Det kallas förvaltningsbesvär och domstolen kan då ersätta
det överk lagade beslutet med ett nytt beslut.

Medborgarinflytande
Det kommunala självstyret hör samman med medborgarnas möjligheter
att påverka beslut eller utkräva ansvar av sina lokala politiker. I det svenska demokratiska systemet finns även vissa inslag av direktdemokrati
som rådgivande folkomröstningar och medborgarförslag.
Sedan 2002 kan de kommuner som önskar öppna för så kallade
medborgarförslag. Detta innebär att alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att väcka ärenden. Initiativrätten gäller alla – även barn,
ungdomar och utländska medborgare.
Medborgarna i en kommun eller ett landsting kan begära en folkomröstning. Det krävs att minst fem procent av de röstberättigade invånarna skriver under. Fullmäktige måste då behandla ärendet, men liksom
i andra fall behöver inte det innebära att fullmäktige säger ja till den
begärda folkomröstningen.
För Liberalerna är öppenhet i den offentliga maktutövningen en
grundprincip som måste utvecklas. Viktiga diskussioner måste föras
öppet och inte förbehållas slutna sällskap. Öppenheten är också nödvändig för effektiv granskning och k
 ontroll av makthavare. Offentlighets
principen är en del i detta. Liberalerna förespråkar också öppna nämnd
sammanträden, offentliga utfrågningar och stärkt kommunal revision för
att öka medborgarnas insyn och inflytande.
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Vill du veta mer?
Litteratur

Kommunal handbok 2007, red: John Görnebrand
(Bok-Marknaden/Grafika förlag)
Kommunal vardagsjuridik – för förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och
nämnder, Lars Munters och Håkan Torngren (Kommentus Förlag)
Ny i politiken. Handbok för kommunpolitiker, Ulf G Eriksson (Bokförlaget
Kommunlitteratur)

Hemsidor
www.skl.se – Sveriges kommuner och landstings hemsida. Här hittar du
fakta om kommuner, landsting och regioner, beskrivning av hur de arbetar
med mera
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