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Beskrivning
Författare: Agne Gustafsson.
En utmärkt lärobok för universitet och högskolor. Det pedagogiska upplägget gör att den även
lämpar sig för folkhögskolor, intern- och förtroendemannautbildning och andra
utbildningsinstitutioner. Dessutom en oumbärlig handbok och referensverk för alla i offentlig
verksamhet.
Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Annan Information
Den kommunala självstyrelsen har en viktig roll i dagens svenska samhälle. Kommuner och
landsting ansvarar för en stor del av den svenska välfärden och för frågor som står högt på
medborgarnas poli- tiska dagordning. Kommunsektorn svarar för ungefär en ärdedel av. ,
hälften av den oentliga sektorns utgifter och en.
Kommuner ska tvingas ta emot asylsökande och bygga bostäder. Idéer om att slopa
kommunalt veto om vindkraft, sprututbyte och friskolor har farit runt. Varför är självstyret
inskrivet i regeringsformen om det inte respekteras? undrar kommunforskaren Gissur Ó
Erlingsson.
Title, Kommunal självstyrelse i Lund: minnesskrift med anledning av Stadsfullmäktiges 100årsjubileum. Editor, Krister Gierow. Publisher, C. Bloms boktr., 1964. Original from, Indiana
University. Digitized, May 10, 2010. Length, 347 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote
RefMan.
Publikationen vänder sig särskilt till de politiska beslutsfattarna och den professionella
ledningen i kommunerna. 2012. Beställningsnummer 509411. Pris 20 euro/10 st. Även som
avgiftsfri pdf-fil. Perspektiv på den kommunala självstyrelsen. Vad innebär kommunal
självstyrelse? Varför är självstyrelsen värd att försvara?
Det här är kommunal självstyrelse. Den kommunala självstyrelsen har djupa historiska rötter.
Den syftar till att ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor.
Regeringsformen erkänner självstyrelsens betydelse för den svenska folkstyrelsen. Sverige är
indelat i kommuner på lokal nivå (kommuner) och på.
27 sep 2017 . I motiven till lagstiftningsordning granskas lagförslaget med avseende på
legalitetsprincipen i grundlagens 2 §, skyddet för privatlivet i dess 10 §, garantierna för god
förvaltning i dess 21 § och skyddet för kommunal självstyrelse i dess 121 §. Regeringens
uppfattning är att lagändringarna kan behandlas i.
16 apr 2014 . Detta återspeglar ett typiskt dilemma i den svenska samhällsorganisationen – att
förena en stark kommunal självstyrelse med en nationellt likvärdig välfärd. I en ny rapport
som tagits fram av SKL:s programberedning ”Hur olika får det bli?” lyfts och diskuteras detta
dilemma. Till grund för diskussionen ligger.
Full-text (PDF) available on request for: Kommunal självstyrelse och domstolsmakt - om
lagstiftarens hänsyn till kommunal självstyrelse vid utformningen av biståndsparagrafen i
socialtjänstlagen.
Den kommunala självstyrelsen utpekas i regeringsformen som en av den svenska
folkstyrelsens huvudprinciper, men den exakta innebörden är oklar. Hur långt kan staten gå
när det gäller att inskränka kommunernas handlingsfrihet genom skattestopp, krav på
balanserad budget, krav på balanserad budget och, inte minst,.
5.1 Revisionen har gamla anor Den svenska kommunala revisionen är en förtroendevald
revision. Den vilar på regeringsformens bestämmelser om kommunal självstyrelse och kan
spåras tillbaka till och långt förbi 1862 års kommunalförfattningar. I takt med att
kommunernas uppgifter ökade kring förra sekelskiftet växte den.
Kommuner. Kommunen har genom plan- och bygglagen (2010:900) och principen om
kommunal självstyrelse ett avgörande inflytande över markanvändningen inom kommunen.
Sedan de nya reglerna för prövning av vindkraft trädde i kraft är bygglov inte nödvändigt för
vindkraftverk som har tillstånd enligt miljöbalken.
Regeringsformen. Grundläggande bestämmelser om kommunerna och dess ställning ges i
Regeringsformen (RF). ”De svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän

och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och
genom kommunal självstyrelse.” RF 1:1 2 st.
1 kap 1 § RF –folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt
statsskick och genom kommunal självstyrelse. ▫ Vad en kommun får men inte måste göra och
vad de måste göra ska bestämmas genom lag, 8 kap 5. § RF. ▫ Normgivningskompetens, 8 kap
11 § RF. ▫ Skatt , 1 kap 7 § RF, kommuner och.
Presentation. Docent i statsvetenskap, studierektor för Centrum för Europastudier (CES).
Forskningsområden. Strandberg är aktiv inom tre olika forskningsfält: 1. offentlig politik och
författningspolitik med särskild inriktning på kommunal självstyrelse och demokrati, 2.
komparativ politisk ekonomi, med särskild inriktning på.
ten begreppen kommunal självstyrelse, likvärdig service och effektivi- tet. Som avstamp för
en mer långsiktig forskningsaktivitet på områ- det beslöt gruppen att anordna en konferens.
För att mycket översikt- ligt sortera problemen och förbereda denna konferens engagerades
undertecknad. Vid ett möte i början av hösten.
Om man kommer från Mars och frågar varför kommunerna över huvud taget har rätt att bråka
med staten, får man en historielektion till svar: den kommunala självstyrelsen har rötter i
medeltidens städer, 1500-talets socknar och ståndsriksdagens bonderepresentation. Kraften i
den historieskrivningen är så stark att få ställer.
Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De
övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den svenska
folkstyrelsen, att öka med- borgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja
valdeltagandet. Utredningen behandlar bl.a. frågor om.
Kommunal självstyrelse (Allmänt). av tidtabellen, måndagen 16 januari 2017, 10:05:14 @
Göran Kannerby redigerad av tidtabellen, måndagen 16 januari 2017, 10:05:32. Den
kommunala självstyrelsen är i Sverige en del av portalparagraferna i regeringsformen: "1 kap.
Statsskickets grunder. 1 § All offentlig makt i Sverige.
Avhandlingar om KOMMUNAL SJäLVSTYRELSE. Sök bland avhandlingar från svenska
högskolor och universitet på Avhandlingar.se.
kommunal självstyrelse. Den folkliga självstyrelsen har, liksom i det tidigare moderlandet
Sverige, gamla anor i Finland. Den första självstyrelseformen utgjordes av den till ting
församlade allmogen, som förutom lagskipning även handhade allmän förvaltning. Dessa
uppgifter övertogs småningom av häradsrätten (domare.
Promemoria om undertecknande och ratificering av tilläggsav- tal till Europakonventionen om
kommunal självstyrelse om rätten att delta i kommunala angelägenheter. Remiss från
Finansdepartementet. Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Som svar på remiss av ”Promemorian om.
Title, Kommunal Självstyrelse: kommunerna i det politiska systemet. Author, Agne
Gustafsson. Edition, 2. Publisher, Forl. Liber Läromedel, 1977. ISBN, 9140302385,
9789140302380. Length, 276 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
21 jul 2015 . Av regeringsformens portalparagraf framgår att den svenska folkstyrelsen inte
bara förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick utan också genom
kommunal självstyrelse. Begreppet ”kommunal självsty- relse” är emellertid så vagt att det ger
utrymme för olika tolkningar. Uppsat-.
Grundidén bakom den kommunala självstyrelsen kan sägas vara en styrelse för folket, genom
folket och för folket på det lokala planet (Kommunallagskommitténs bet. SOU 1990:24 s. 28).
Ett likartat synsätt kan man finna hos 1800-talspolitiker som Alexis de Toqueville. Kommunal
självstyrelse handlar därför i grunden inte.
Självstyrelse handlar om frihet och ansvar. Självstyrelsen skapar förutsättningar för att vi

medborgare ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling. Den kommunala
självstyrelsen handlar om frihet och ansvar. Frihet för kommuner, landsting och regioner att
själva kunna fatta beslut som gagnar.
Kommunal självstyrelse. ”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den
offentliga makten utövas under lagarna.” (från regeringsformens.
3 nov 2017 . Statsbyggnad, den offentliga maktens organisation, Olof Petersson, 2007, ny
130:-, här 50:- Så fungerar kommunens ekonomi, Jan-Inge Hansson, Stefan Martinsson, 2008,
ny 319:-, här 180:- Kommunal självstyrelse, Agne Gustafsson, 7e upplagan, 1999, ny 2.
12 maj 2016 . ”Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på
den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma
grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag. (14 kap. 2 § RF).
Europeiska konventionen om.
31 dec 1970 . RUNE TERSMAN: Kommunal nu och självstyrelse 1 framtiden. Professor
Jörgen W esterståhl har på tal om kommunal självstyrelse pekat på olika värden som han kallat
demokratiska resp effektivitetsvärden. Fil dr Rune T ersman har gått in på sådana frågor och
visar i denna artikel, hur dessa värden.
18 feb 2014 . Den svenska modellen för kommunal självstyrelse väcker intresse i det engelska
Parlamentet. Den 23 och 24 januari i år besökte vi London dels för att medverka i en hearing,
dels för att informera oss om den engelska diskussionen om kommunernas ställning. Det
pågår för närvarande mycket diskussion.
Den kommunala självstyrelsen I Sverige har den kommunala självstyrelsen en lång tradition.
Kommuner och landsting hör sedan lång tid tillbaka till de grundläggande inslagen i den
svenska folkstyrelsen. Deras uppgift har traditionellt varit att samla människor inom ett visst
geografiskt område för att främja gemensamma.
Europakonventionen om kommunal självstyrelse ID-nummer: 1988/89:119. Ansvarig:
Finansdepartementet. Ladda ner: Prop. 1988/99:119 Europakonventionen om kommunal
självstyrelse (pdf 6 MB). Publicerad 23 mars 2007 · Uppdaterad 02 april 2015. Dela. Facebook
· Twitter · LinkedIn · E-post. Den här sidan är.
Kommu- nerna sågs som egna juridiska personer men ändå klart underställda staten. Det var
genom staten som kommunerna fick sitt berättigande. Eftersom kommunerna med undantag
av större städer och köpingar i stort sett bildades utifrån sockengränserna. 1 Gustafsson Agne,
1996, Kommunal självstyrelse, SNS förlag.
Europakonventionen om kommunal självstyrelse är en av de grundläggande texterna för
samarbetet mellan de 47 medlemsländerna i Europarådet. Konventionen ställer krav på
lagstadgad kommunal självstyrelse, egen och tillräcklig kommunal finansiering samt rätt till
konsultationer mellan stat och kommunsektor.
2 maj 2000 . Täby kommun ansökte om resning i det av regeringen avgjorda ärendet och
yrkade att allmän kommunalskatt m.m. för år 1997 skulle utbetalas till kommunen med 1 315
234 757 kr. Till stöd för ansökningen anförde kommunen i huvudsak följande. Både den
kommunala självstyrelsen och den kommunala.
1 Målstyrning 1.1 Decentralisering av ansvar I regeringsformen (1974:152) framgår att all
offentlig makt i Sverige utgår från folket och förverkligas genom ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Grunderna för kommunernas
organisation och verksamhetsformer och för den.
Kommunal självstyrelse. 3.3.2017. torget. Kommunerna har självstyrelse som regleras i 121 § i
grundlagen. Finland är enligt grundlagen indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda

sig på självstyrelse för kommunens invånare. Bestämmelser om de allmänna grunderna för
kommunernas förvaltning och om de.
21 jun 2011 . Uppdraget. Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse, 14 kap. 3 §, i regeringsformen. Bestämmelsen innebär att en regelmässig prövning av de kommunala
självstyrelseintressena ska göras under lagstiftningsproces- sen, med tillämpning av en
proportionalitetsprincip. I bestämmelsen anges att en.
Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier,
äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning. Kommunal
självstyrelse. Den kommunala självstyrelsen är inskriven i regeringsformen och är en av
grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar.
3 Staten och den kommunala sektorn Kommittén anser, inte minst mot bakgrund av de
ekonomiska och resursmässiga utmaningar som kan förutses i ett längre perspektiv, att ett stort
mått av kommunal självstyrelse är ett viktigt inslag för att det offentliga åtagandet skall kunna
klaras. Kommittén vill samtidigt poängtera att det.
Kommunal självstyrelse, substantiv. . Böjningar: kommunal självstyrelse, kommunala
självstyrelsen. Engelska: local government.
Ändå kan en lokalt anpassad självstyrelse med sina skavanker och blemmor vara betydligt mer
öppen för omvärldens förändring än en statligt reglerad verksamhet som stelnar i politiskt
korrekt uniform. Vi hör inte till dem som har den befängda uppfattningen att kommunal
självstyrelse innebär att statsmakterna inte får sätta.
Kommunernas självstyrelse. Finland är indelat i kommuner. Kommuninvånarnas självstyrelse
är tryggad i grundlag. Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige som valts av
invånarna. Om fullmäktige samt om folkomröstning och invånarnas rätt att i övrigt delta i och
påverka förvaltningen av kommunen stadgas nedan.
Sveriges kommuner, landsting och regioner. I Sverige finns det 290 kommuner, 20 landsting
inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Från 2015 kommer
ytterligare sex landsting att bilda regioner: Jönköping, Örebro och Gävleborg, Östergötland,
Kronoberg och Jämtlands län. Det innebär att.
Tammerforstidningen Aamulehti pekar i går på en paradox värd uppmärksamhet: Den
kommunala självstyrelsen är långt utvecklad – men fullmäktigeförsamlingarna är i besvärande
hög grad beroende av den politik som förs på riksnivå. Sagt på ett.
Vilka för och för enkdelar med kommunal självstyrelse? Rubriken ändrad från "Snälla kan
någon hjälpa mig, tack". till "För och nackdelar med kommunal självstyrelse" av statement
(moderator). Vad tror du själv? fördelar medborgarna i kommunen får större möjlighet att
påverka beslut som rör de och den.
25 okt 2017 . Kommunal självstyrelse och grundlagen. Utgångspunkter för resonemanget: •.
Reformen som landskapsregeringen har föreslagit saknar motsvarighet i rikslagstiftningen. •.
Kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) skrevs utifrån den gamla regeringsformen, men
Finlands grundlag har förnyats genom.
Avsnitt 5.2 innehåller utredningens kommentarer gällande konsekvenser för kommunal
självstyrelse, sysselsättning och för personlig integritet. 5.1 Kostnadsanalys Kostnadsanalysen
omfattar de kostnader som belastar KBM i deras arbete med att ta fram och förvalta portalen
och det centralt tillhandahållna webbsystemet.
Från Socken till Kommun. Här följer en kortfattad historisk beskrivning av den lokala
självstyrelsens utveckling i Sverige från 1500-talet till 1951. Idag finns det 290 kommuner i
Sverige, de har en hög grad av kommunalt självstyrelse, en styrelseform enligt vilken
kommunerna ansvarar för skattefinansierade.
2 nov 2009 . KOMMUNEN (det finns stads och landskommuner). Idén med kommunal

självstyrelse är, att en mera decentraliserad styrelse lättare kan tillfredsställa den enskilda
medborgarens behov och att de lokala intressena bäst blir bevakade av traktens egna
beslutsfattare. Till kommunens uppgifter hör i främsta.
kommunala självstyret utgör en allmän målsättning även i övriga Europa, vilket framgår av
den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse som antagits av 45 av. Europarådets
47 medlemsstater. Den kommunala självstyrelsen är också värdefull ur ett demokratiskt
perspektiv. Genom att beslut fattas på lokal nivå,.
nerna bygger på principen om självstyrelse. dvs att de närmast berörda rår sig själva.
Uppdelningen är menad att vara långtgående: kommunen har sitt eget "parlament". som
beslutar om den kommunla verksamheten. och rätt att beskatta. I verkligheten är den
kommunala självstyrelsen, både när det gäller verksamhetens.
11 apr 2011 . Uppdraget är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och
regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati." Ja det
är helt rätt, det är en fråga om demokrati och att inordna relativt skilda aktörer i en och samma
struktur har sina risker. En alltför strikt.
7.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen Den grundläggande bestämmelsen om
kommunal självstyrelse är 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen, där det sägs att den
svenska folkstyrelsen förverkligas bl.a. genom kommunal självstyrelse. En viktig del av den
kommunala självstyrelsen återfinns vidare i 1 kap.
6. 2 Kommunala självstyrelsen. 7. 2.1 HISTORIKEN. 7. 2.2 UTFORMNINGEN AV
SJÄLVSTYRELSEN. 7. 2.3 POTENTIELLA INSKRÄNKNINGAR I SJÄLVSTYRELSEN. 8.
2.4 SJÄLVSTYRELSEN I KOMMUNALLAGEN OCH EUROPAKONVENTIONEN. 8. 2.5
FRAMTIDENS SJÄLVSTYRELSE – METODER FÖR ATT STÄRKA.
Uppsatser om KOMMUNAL SJäLVSTYRELSE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska
högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
Litteraturanvisning. Agne Gustafsson, Kommunal självstyrelse ( 7:e upplagan 1999).
Källangivelse. Nationalencyklopedin, kommunal självstyrelse.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunal-självstyrelse (hämtad 2017-1214).
I Sverige tillämpas kommunal självstyrelse, vilket innebär att de 290 kommunerna själva
beslutar om sina interna, gemensamma angelägenheter. Motsatsen till detta skulle vara att
staten ansvarade för till exempel skötseln av gator, avfallsinsamling, äldreomsorg och andra
uppgifter som idag ankommer på kommunerna.
Ytterligare en central slutats i studien är att den kommunala sektorn, med sitt självstyre, i
grunden är en problematisk konstruk- tion. Fullmäktiges ledamöter har ofta uppdrag i den
förvaltande nivån, nämndnivån, vilket i praktiken innebär att de förväntas ta ställning till
frågor om ansvar gällande sig själva. Det är ett problem.
kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi. Gissur Ó Erlingsson och Jörgen
Ödalen. 1. Inledning1 gemene man reflekterar nog sällan på något djupare sätt över
kommunpolitik och kommunernas roll i det politiska syste- met. De flesta av oss är mest
intresserade av att den kommunala verksamheten fungerar:.
13 Oct 2014 - 9 min - Uploaded by Sveriges Kommuner och Landsting, SKLBo Per Larsson,
tidigare handläggare på SKL, berättar kort om kommunal självstyrelse .
Kommunalt självstyre är baserat på principen om att de lokala medborgarna vet vad som är
bäst för dem själva. 30 relationer.
Författare: Gustafsson Agne. Titel: Kommunal Självstyrelse. Typ: Bok. Kategori: Samhälle &
Politik. Releasedatum: 1999-08-01. Artikelnummer: 621242. Lagerstatus: Leveranstid: Osäker.

EAN: 9789171507709. ISBN: 9171507709. Språk: Svenska. Bandtyp: Häftad. Omfång: 432
sidor. Utgåva: 7. Vikt: 740 gram.
Där sägs också att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse samt att den offentliga makten
utövas under lagarna. Medborgarna är därmed hela den offentliga sektorns uppdragsgivare.
Som brukare nyttiggör de sig offentliga tjänster 73.
Som sekreterare åt regeringskommittéer kom han i kontakt med de bästa statstjänstemännen
och började studera de olika förslagen till kommunal självstyrelse. Men mycket snart kom han
underfund med att de reformer som föreslogs av distriktscheferna och understöddes av
generalguvernörerna var beroende av.
En parlamentarisk kommitté skall tillkallas med uppgift att analysera innebörden av den
kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess förhållande till
grundlagsbestämmelserna. Om kommittén finner att det behövs förtydliganden av eller
ändringar i grundlagsbestämmelserna om den kommunala självstyrelsen.
Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det politiska systemet av Gustafsson,
Agne. Pris från 50,00 kr.
Kommunalt självstyre är baserat på principen om att de lokala medborgarna vet vad som är
bäst för dem själva. Historiskt är det kommunala självstyret ofta äldre än staten. I några länder
som Sverige och Schweiz finns en tradition av kommunalt självstyre som går tillbaka till äldre
medeltid om inte längre.
Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den
kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda
föreskrifter. I lagstiftningen finns ingen tydlig definition av innebörden i begreppet kommunal
självstyrelse. En relativt modern beskrivning av vad.
insyn, inflytande och ansvar. Principen om kommunal självstyrelse. Principen om kommunal
självstyrelse är starkt förankrad i vårt land. Den har fått en konstitutionell grund genom
stadgandet i 1 kap. 1 § andra stycket RF, där det sägs att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt.
Kommunal självstyrelse i Lund. Minnesskrift m. av Gierow Krister, red. Häftad bok. 1964. 6,
347 s. Häftad. 25x17cm. 820 gram. Mycket gott skick. Illustrerad. … läs mer. Säljare: Torsten
Hansson. 70 SEK Inrikes enhetsfrakt Sverige: 45 SEK In Stock. Lunds stad 1862-1962. En
valpolitisk profil. Särtryck ur Kommunal.
Den kommunala självstyrelsen baserar sig på grundlagen (731/1999) och kommunallagen
(365/1995). Enligt grundlagen ska kommunens förvaltning grunda sig på självstyrelse för
kommunens invånare. En viktig del av den kommunala självstyrelsen är den kommunens
beskattningsrätt.
Under första hälften av 1800-talet växte önskemål fram om ökad lokal självstyrelse, vilket
ledde fram till 1862 års kommunalförordningar som utgör grunden för den kommunala
självstyrelsen. En ny landstingslag antogs år 1924 och efter en lagrevision tillkom lagar om
kommunalstyrelse för landet respektive för städer år.
Enligt grundlagen är "Finland indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på
självstyrelse för kommunens invånare". Självstyrelse betyder att kommunerna har rätt att
själva besluta om sina angelägenheter. Självstyrelsen gör det möjligt att saker kan skötas på
olika sätt i olika kommuner. Men självstyrelse betyder.
I Sverige har vi kommunalt självstyre, vilket innebär att de 290 kommunerna själva beslutar
om sina interna angelägenheter. Motsatsen till självstyre skulle vara att staten ansvarade för till
exempel skötseln av gator, avfallsinsamling, äldreomsorg och andra uppgifter som idag är
kommunernas uppgift. Den kommunala.

Rättighetslagar och kommunal självstyrelse. Häfte nr 3 1993 · Ladda hem artikel som PDF
Carsten Krage: Einführung in das schwedische Kommunalrecht. Ein Vergleich zur
Bundesrepublik Deutschland Häfte nr 3 1991 · Ladda hem artikel som PDF Tradition och
förnyelse i kommunallagstiftningen. Häfte nr 1-3 1992.
19 mar 2015 . Självbestämmanderätt. Varje kommun i Sverige har till stor del
självbestämmanderätt. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre. Kommunen
ska själv bestämma över sina angelägenheter. Kommunerna har enligt grundlagen rätt att ta ut
skatt av invånarna för att finansiera sin verksamhet.
15 maj 2013 . Lagrådet anser inte att det vore ett brott mot grundlagens bestämmelser om
kommunalt självstyre om staten skulle tvinga kommuner att ta emot ensamkommande
flyktingbarn. Lagrådet går därmed emot flera remissinstanser som har kritiserat regeringens
lagförslag. Samtidigt är man kritisk till hur förslaget.
Sverige ratificerade i augusti 1989 den europeiska konventionen om kom- munal sjalvstyrelse.
Konventionen ar ett betydelsefullt resultat av. Europaradssamarbetet pa det kommunala
omradet och ett led i stravande- na att starka och utveckla den kommunala sjalvstyrelsen i
Europa. Den bygger pa ett decentraliserat.
Pressen mot Sveriges 290 kommuner ökar. Kommunsammanslagningar och en vilja att
begränsa den kommunala självstyrelsen kommer allt oftare upp i politiken. Gissur Erlingsson,
docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, är först ut i DS nya serie Perspektiv.
KOMMUNALRÄTT. Juristprogrammet Termin 6. Vårterminen 2015. Lars Bejstam.
ÖVERSIKT. • Vad är en kommun? • Vad får en kommun göra? – kommunal kompetens. •
Vem beslutar i kommunen? • Hur överklagas kommunala beslut? Vt 2015. 2. KOMMUNER
OCH LANDSTING. RF 1 kap. 1 § – kommunal självstyrelse, ett.
28 mar 2001 . Förord 7. 1 Lokal självstyrelse 9. En idé växer fram 9 • Europakonventionen 12
• Besläktade begrepp 15 • Bokens disposition 25 • Europeisk konvention om kommunal
självstyrelse 26. 2 Kommunerna i Europa 31. Lokal och regional organisering 31 • Variationer
34 • Kommu- nernas växlande öden 42.
Kommunal självstyrelse. kommuner och landsting i det politiska systemet. av Agne Gustafsson
(Bok) 1999, Svenska, För vuxna. Ämne: Kommunal självstyrelse : Sverige,.
Normalstorlek. Kommunallagen styr landstingens/regionernas och kommunernas verksamhet.
Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Kommunalt självstyre är en grundläggande
princip i det svenska samhället. Självstyret innebär att landsting, regioner och kommuner har
stor rätt att själva bestämma hur de ska.
Title, Inför 90-talet: kommunal självstyrelse och demokrati i utveckling. Ds :
departementsserien, ISSN 0284-6012. Contributor, Sweden. Civildepartementet. Publisher,
Allmänna förlaget, Kundtjänst, 1990. Original from, the University of Wisconsin - Madison.
Digitized, Dec 14, 2016. ISBN, 9138105330, 9789138105337.
Pris: 251 kr. häftad, 1999. Tillfälligt slut. Köp boken Kommunal självstyrelse av Agne
Gustafsson (ISBN 9789171507709) hos Adlibris.se. Fri frakt.
1 jan 2006 . The hypothesis of this study is that the local government act in Sweden 1862 was
an instrument for the state to keep its´ political influence on the local level. It did not open for
local self-government. The swedish historians Dahlkvist and Strandberg description of the
Swedish local government act support.
45 Kommunal politik 242. Institutet för kommunal. fenomenet på kommunal nivå. I stället blir
det kommunal. toriken om kommunal självstyrelse. gjordes till en rent kommunal fråga.
mellan kommunal och nationell politik. Utan kommunal sjukvård eller landsting. mellan
inkomst och kommunal rösträtt bröts. kommunerna och.
Medborgarinitiativet för att bevara Malms flygplats kan fortsätta behandlas i trafik- och

kommunikationsutskottet. Grundlagsutskottet konstaterar att lagförslaget strider mot
grundlagen i den här formen, och måste därför beredas av regeringen om den ska gå vidare.
27 nov 2017 . 100 år av demokratisk kommunal självstyrelse. Detta år, då vi firar 100årsjubileet för Finlands självständighet, har mindre uppmärksamhet fästs vid att vi också firar
100-årsjubileet för den moderna kommunaldemokratin. I november 1917 stiftades en
kommunallag för landskommunerna och en.
27 jun 2007 . Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar det förslag om stärkt självstyre
som nu överlämnats till Grundlagsutredningen. – Det här ligger helt i linje med.
Med detta konstaterande och ytterligare hänvisningar till RF samt dess förarbeten och
motivuttalanden bekräftar Lagrådet kärnpunkten i den svenska grundlagstraditionen: som
funktion i styrelseskicket saknar den kommunala självstyrelsen en konstitutionell särställning,
dess närmare utformning är istället en politisk fråga.
Statens offentliga utredningar. F@@i 1980:10 å. Kommundepartementet. Ökad kommunal
självstyrelse. Slutbetänkande avgivet av statskontroll- kommittén. _. Stockholm. 1980.
11 apr 2010 . Page och Goldsmith har nu kommit med en ny bok där den kommunala
självstyrelsens utveckling under de gångna 20 åren beskrivs och analyseras (Changing
government relations in Europe – from localism to intergovernmentalism Routledge: 2010). I
boken behandlas utvecklingen i 13 länder: Belgien,.
25 sep 2017 . För kommuner och landsting gäller vissa särskilda bestämmelser som har sin
grund i den kommunala självstyrelsen. Av 8 § förordningen om konsekvensutredning vid
regelgivning framgår att om föreskrifter kan få effekter för kommuner eller landsting, ska
konsekvensutredningen innehålla en redogörelse.
Den kommunala självstyrelsen säkerställdes i och med kommunernas beskattningsrätt. Vidare
infördes 1863 fem olika kommuntyper: 89 städer; ett tiotal köpingar (med vissa
handelsrättigheter); ca 2400 landskommuner som var borgerliga primärkommuner; ca 2500
församlingar som var kyrkliga primärkommuner
Denna studie utgör slutrapport från ett forskningsprojekt benämnt Regionalisering och
kommunal självstyrelse som sedan år 2000 bedrivits i samarbete mellan kommunerna i
Halland och Högskolan i. Halmstad. Projektet initierades av dåvarande Kommunförbundet
Halland genom en förfrågan till hög- skolan om att.
Högsta förvaltningsdomstolen har flera gånger tagit ställning till problem i samband med
kommunal tjänstetillsättning och preciserat på vilka grunder gränserna för kommunal
självstyrelse och kriterierna för en mera meriterad sökande bestäms. I högsta
förvaltningsdomstolens beslut HFD 1982 I 1 betonades tydligt principen.
Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Relaterade. Senaste inläggen. Verkligheten
börjar sjunka in hos allt fler. Men inte hos MP (MiniPartiet) och tyvärr inte heller hos S. Nov
29, 2017 | Allmänt, Asyl&Migration, Samhälle · ”Det abnorma antalet unga män är ett problem
för Sverige”. Nov 28, 2017 | Allmänt,.
6 apr 2009 . De finansiellt starka kommunernas sparande resulterar i bidrag till svagare
kommuner. Själva grundtanken med ett självstyre inom den ekonomiska ram man själv skapar
finns inte kvar. Centrala myndighetsdirektiv spelar en allt mer avgörande roll för hur
servicenivån ska vara inom skola, vård och annan.
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