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Stat, kommuner och landsting
http://regeringen.se/sb/d/1491

  Kommuner och landsting
  Länsstyrelser
  Statlig förvaltning
  Offentlig upphandling i Sverige och EU

Tyngdpunkten i den offentliga förvaltningen ligger på lokal nivå. 
Medborgarnas kontakter med den offentliga sektorn sker oftast 
med kommuner eller landsting - man går i skolan, gör ett 
sjukhusbesök eller hämtar barnen på dagis. Länsstyrelsen är 
statens företrädare i regionerna. Tillgänglighet och effektivitet 
är viktigt för den statliga verksamheten. Medborgare ska enkelt 
kunna dra nytta av de tjänster som myndigheterna erbjuder.

Pressmeddelanden

  Alla pressmeddelanden
Senaste publikationerna

  Alla publikationer
Hitta direkt
  Regleringsbrev på ESV:s webbplats
  Verket för förvaltningsutveckling
  Kommunal revision
  Kommunalt utjämningssystem

ANSVARIGT STATSRÅD 
     Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMEN 

 Finansdepartementet                          

Kommuner och landsting

http://regeringen.se/sb/d/1887

  Mål och budget
  Kommunal ekonomi
  Den kommunala finansieringsprincipen
  Utjämningssystemen
  Utvecklingen inom den kommunala sektorn
  Organisation och styrning
  Internationellt samarbete

Medborgarnas kontakter med den offentliga sektorn sker oftast 
med kommuner eller landsting - man går i skolan, gör ett 
sjukhusbesök eller hämtar barnen på dagis. Tyngdpunkten i den 
offentliga förvaltningen ligger på lokal nivå. Den 1 januari 2007 
fanns 290 kommuner och 20 landsting i Sverige.

I skriften Viktigare lagar och förordningar inför
årsskiftet 2007/2008 kan du läsa om förändringar som
träder i kraft vid årsskiftet. Skriften kan laddas ner eller 
beställas. 
 ▪ Informationsmaterial: Viktigare lagar 

och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008

 ▪ Läs mer om lagstiftningsprocessen, från 
initiativ till beslut

Relaterade publikationer
  Broschyr: Kommuner och landsting - organisation, 

verksamhet och ekonomi
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  Broschyr: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 
2006

Bakgrundsmaterial

  Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer

Externa länkar

  Sveriges kommuner och landstings webbplats
  Rådet för kommunal redovisning
  Jämförelseportalen
  Statistiska centralbyrån
  Ekonomistyrningsverket
  Finansutskottet
  Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Utjämningssystemet
http://regeringen.se/sb/d/3082

  Kommunalekonomiska systemet
  Utjämningssystemet 2007
  Kostnadsutjämning för LSS

Den 1 januari 2005 infördes ett nytt system för 
kommunalekonomisk utjämning. Systemet bygger på det förslag  
som regeringen lämnade till riksdagen i maj 2004. Förslaget 
beslutades den 27 oktober i riksdagen. Här kan du läsa mer om 
det nya systemet i korthet. Du kan även se utfallet av det nya 
systemet för enskilda kommuner och landsting genom en länk 
till Statistiska centralbyrån.

Det nya utjämningssystemet i korthet
Utgångspunkten är densamma som i det tidigare systemet: att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner 
och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare 
service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara 
strukturella kostnader.

Det innebär att flertalet kommuner och landsting får bidrag från 
staten och att en del kommuner och landsting får betala avgifter 
till staten.

En grundläggande skillnad jämfört med det gamla systemet är 
att den tidigare mellankommunala inkomstutjämningen från 
och med 2005 ersätts med ett i huvudsak statligt finansierat 
inkomstutjämningsbidrag. Med det nya 
inkomstutjämningsbidraget är det 13 kommuner och ett 
landsting som får betala en inkomstutjämningsavgift jämfört 
med 54 kommuner och två landsting i det gamla systemet.
Huvuddragen i det tidigare systemet för kostnadsutjämning 
bibehålls, men flera av de delmodeller som ingår i 
kostnadsutjämningen uppdateras.

http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/8526/a/82338
http://regeringen.se/sb/d/505
http://regeringen.se/sb/d/505
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
http://www.rkr.se/
http://www.rkr.se/
http://www.j-portalen.se/
http://www.j-portalen.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.esv.se/
http://www.esv.se/
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6359.aspx
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6359.aspx
http://www.rka.nu/omrka.asp
http://www.rka.nu/omrka.asp
http://regeringen.se/sb/d/7454
http://regeringen.se/sb/d/7454
http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/3082
http://regeringen.se/sb/d/3082
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/24069
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/24069
http://regeringen.se/sb/d/3089
http://regeringen.se/sb/d/3089
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/85624
http://regeringen.se/sb/d/3082/a/85624


Dessutom samlas några verksamheter och kostnadsslag som är 
av regionalpolitisk karaktär i ett nytt statligt finansierat 
strukturbidrag.

För kommuner och landsting som förlorar på det nya systemet 
utgår ett successivt minskande införandebidrag under högst sex 
år.

För att kunna kontrollera statens totala kostnad för 
utjämningssystemet infördes dessutom ett regleringsbidrag och 
en regleringsavgift. Dessa beräknas som skillnaden av 
utjämning, strukturbidrag och införandebidrag och det för den 
kommunalekonomiska utjämningen anslagna beloppet. 
Regleringsbidragets/avgiftens storlek påverkas även när 
kommuner och landsting ska kompenseras för ökade kostnader 
i samband med att staten lägger på dessa nya uppgifter.

Under rubriken Relaterade publikationer i högermarginalen, 
hittar du bakgrundsdokumenten som ligger som grund för det 
nya systemet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Läs broschyren Kommunalekonomisk utjämning
  Deluppföljning av den kommunalekonomiska 

utjämningen, SOU 2006:84
  Kommunalekonomisk utjämning, på engelska

EXTERNA LÄNKAR
  Sveriges kommuners och landstings webbplats
  Statistiska centralbyråns sidor om kommunalekonomisk 

utjämning
  Finansutskottets betänkande
  Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
  Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk 

utjämning

Utvecklingen inom den kommunala 
sektorn 2006

http://regeringen.se/sb/d/3825

  Den kommunala ekonomin
  Hälso- och sjukvård
  Socialtjänst
  Barnomsorg, skola och vuxenutbildning
  Introduktion av nyanlända invandrare

Varje år lämnar regeringen över en skrivelse, Utvecklingen inom 
den kommunala sektorn, till riksdagen. Skrivelsen innehåller en 
översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheter i 
kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

I denna avdelning kan du läsa sammanfattningar om 
kommunernas ekonomiska utveckling samt utvecklingen i de 
stora verksamheterna. Hit räknas hälso- och sjukvård, 
socialtjänsten och barnomsorg, skola och vuxenutbildning.
Hela skrivelsen kan du ladda ner via länken i högerspalten.
Där finns också en länk till en sammanfattande broschyr av av 
skrivelsen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Skrivelse: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 

2006
  Sammanfattande broschyr om utvecklingen inom den 

kommunala sektorn
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Kommunal organisation och 
styrning

http://regeringen.se/sb/d/1906

  Den kommunala självstyrelsen
  Kommunal lagstiftning
  Indelning i kommuner och landsting
  Kommuners och landstings uppgifter
  Kommunal samverkan
  Den politiska organisationen
  Kontroll och tillsyn

Vad kommuner och landsting kan och får göra anges bland 
annat i den kommunala lagstiftningen. På länkarna till vänster 
och höger om sidan hittar du den kommunala lagstiftningen 
med förarbeten, information om regeringens satsningar på 
kommunal samverkan, aktuella kommittéer, länkar med 

ANSVARIGT DEPARTEMENT  
 Finansdepartementet

RELATERAT
 Broschyr:Juridiska möjligheter till kommunal samverkan
 Prop. 2006/07:24 Förenklad hantering av medborgarför.
  Prop 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i 

kommuner och landsting
  Prop. 2005/06:24 Ändrad länsindelning m.m.
  Prop. 1988/89:119 Europakoentionen om kommunal 

självstyrelse

EXTERNA LÄNKAR
  Kommunallagen
  Sveriges kommuners och landstings webbplats
  Kommunala kompetensutredeningen

Länsstyrelser

http://regeringen.se/sb/d/1892

  Om länsstyrelser
  Mål och budget
  Landshövdingar
  Samverkansorgan
  Ansvarskommittén

Det finns 21 länsstyrelser i landet - en i varje län. 
Länsstyrelsernas huvuduppgift är att vara statens företrädare i 
de frågor som staten lagt på länsstyrelsen

Länsstyrelserna

Landets 21 länsstyrelser har en gemensam webbplats, 
www.lst.se, med övergripande information om länsstyrelsernas 
verksamhet. Varje länsstyrelse har dessutom sin egen 
webbplats. Här hittar du länkar till dessa.

  Blekinge län - K
  Dalarnas län - W
  Gotlands län -I
  Gävleborgs län - X
  Hallands län - N
  Jämtlands län - Z
  Jönköpings län - F
  Kalmar län - H
  Kronobergs län - G
  Norrbottens län - BD
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  Skåne län - M
  Stockholms län - AB
  Södermanlands län - D
  Uppsala län - C
  Värmlands län - S
  Västerbottens län - AC
  Västernorrlands län - Y
  Västmanlands län - U
  V:a Götalands län - O
  Örebro län - T
  Östergötlands län - E
  Regleringsbrev till länsstyrelserna 

(Ekonomistyrningsverkets webbplats)
  Läs mer om länsstyrelser

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Ansvarskommittén

http://regeringen.se/sb/d/8809

  Remissvar
  Den största remissomgången någonsin nu 

avslutad
  Beslut om tillsättning av regional samordnare
  Frågor och svar om Ansvarskommittén

Publikationer

  Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, 
Ansvarskommitténs slutbetänkande

  Delrapport 1 - Staten och kommunerna, uppgifter, 
struktur och relation

  Delrapport 2 - Hälso- och sjukvården
  Delrapport 3 - Regional utveckling och regional 

samhällsorganisation

Externa länkar
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Remissinstanser

http://regeringen.se/sb/d/9255
  
         Sammanställning av svarsformulären
         Kommun- och Kommunalförbund A-G
  Kommun- och Kommunalförbund H-N
  Kommun- och Kommunalförbund O-U
  Kommun- och Kommunalförbund V-Ö
  Landsting
  Länsstyrelser
  1. Myndigheter m.m.
  2. Myndigheter m.m.
  1. Övriga
  2. Övriga
  3. Övriga
  4. Övriga

Här kan du läsa remissinstansernas yttranden allt eftersom de 
kommer in. Observera att alla instanser ej finns redovisade på 
webbplatsen.

  Kommuner, Kommunförbund och Kommunalförbund
  Landsting
  Länsstyrelser
  Myndigheter m.m.
  Övriga
  Sammanställning av svarsformulären

Statlig förvaltning

http://regeringen.se/sb/d/1994

  Mål
  Förvaltningsutveckling
  Elektronisk förvaltning
  Statliga arbetsgivarfrågor
  Fastighetsförvaltning
  Utbytestjänstgöring i Norden
  Kontakt

Tillgänglighet, öppenhet och effektivitet är viktiga mål för den statliga 
verksamheten. Medborgare ska enkelt kunna dra nytta av de tjänster 
som myndigheterna erbjuder.

  I skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008 kan du läsa om förändringar som träder i 
kraft vid årsskiftet. Skriften kan laddas ner eller beställas. 

  Informationsmaterial: Viktigare lagar 
och förordningar inför årsskiftet 
2007/2008

  Läs mer om lagstiftningsprocessen, från 
initiativ till beslut

  
Pressmeddelanden

  Alla pressmeddelanden
  

Relaterade publikationer
  Rapport: Vissa åtgärder vid genomföandet av 

omlokalisering av statlig verksamhet
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  SOU 2005:119 e-tjänster för ett enklare och öppnare 
samhälle

Myndigheter

  Arbetsgivarverket
  Ekonomistyrningsverket
  Kammarkollegiet
  Statistiska centralbyrån
  Statskontoret
  Verva

ANSVARIGT STATSRÅD

  Mats Odell
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Förvaltningsutveckling

http://regeringen.se/sb/d/2005

  Styrning
  Organisation av statlig förvaltning
  Kungliga hov- och slottsstaten
  Lagar och förordningar

Under Finansdepartementet ligger samordningsansvaret för 
förvaltningsutvecklingen. Regeringens mål är att den svenska 
statsförvaltningen ska, med höga krav på rättssäkerhet, 
effektivitet och demokrati, vara tillgänglig och tillmötesgående 
och därigenom vinna medborgarnas fulla förtroende

Statsförvaltningen ska ge näringslivet goda arbets- och 
tillväxtförutsättningar samt vara framgångsrik och respekterad i 
det internationella samarbetet.

Inriktningen på arbetet med att utveckla förvaltningen är att 
genomföra åtgärder och intentioner enligt den 
förvaltningspolitiska propositionen och det förvaltningspolitiska  
handlingsprogrammet.

Ansvarsområdet omfattar:

 ▪ allmänna frågor om statsförvaltningen

 ▪ övergripande frågor rörande styrning, ledning och 
organisation av statlig verksamhet samt rationalisering 
inom statsförvaltningen
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 ▪ övergripande frågor rörande informationsteknik inom 
statsförvaltningen

 ▪ statistik samt folk- och bostadsräkningar

 ▪ hovet (Kungliga Hov- och Slottsstaten)

 ▪ statlig lokalförsörjning inom samtliga 
departementsområden

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Ur budgetpropositionen för 2008: Statsförvaltningens 

utveckling

LADDA NER
  Myndighetsförordningen (pdf 67 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Kammarkollegiet
  Verket för förvaltningsutveckling
  Statistiska centralbyrån, SCB
  Statskontoret

Arbetsgivarpolitik

http://regeringen.se/sb/d/2044
gor
  Arbetsgivarpolitik
  Pensionsfrågor
  Arbetsrätt
  Chefsförsörjning i staten

Regeringens mål för de statliga arbetsgivarfrågorna är en 
samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att 
kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

Därutöver har regeringen bl.a. angett följande 
förvaltningspolitiska prioriteringar på området:

 ▪ Reformera utnämningspolitiken med utgångspunkt i 
regeringsformens stadgande att vid utnämningar endast 
fästa vikt vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 
skicklighet

 ▪ Minska löneskilnaden mellan kvinnor och män i staten

 ▪ Öka den etniska och kulturella mångfalden i staten

 ▪ Intensifiera arbetet med att förebygga och minska 
ohälsan i staten

 ▪ Utveckla en offentlig myndighetskultur, ett offentligt 
etos, inom statsförvaltningen

Regeringen har delegerat stora delar av arbetsgivarpolitiken till 
myndigheternas chefer. Delegeringen innebär en betydelsefull 
frihet för myndigheterna att självständigt utforma organisation, 
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arbetsprocesser, lönebildning och kompetensförsörjning med 
hänsyn till verksamhetens krav.

För att regeringen ska kunna följa utvecklingen och vid behov 
vidta åtgärder redovisar myndigheterna varje år sedan 1997 sin 
kompetensförsörjning till regeringen. I budgetpropositionen 
lämnar regeringen en samlad redovisning av 
kompetensförsörjningen i staten till riksdagen.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  Broschyr: Statsförvaltningens utveckling
  Broschyr: Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt 

anställda

LADDA NER
  Ur budgetpropositionen för 2007, Samhällsekonomi och 

statsbudget (pdf 3,2 MB)
  Verva: Sjukfrånvaron i staten 2005 (pdf 456 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Verket för förvatlingsutveckling
  Arbetsgivarverket
  Utvecklingsrådet för den statliga sektorn

Offentlig upphandling i Sverige och 
EU
http://regeringen.se/sb/d/1491/a/80965

  Kommuner och landsting
  Länsstyrelser
  Statlig förvaltning
  Offentlig upphandling i Sverige och EU

Kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras 
bolag upphandlar varor och tjänster för cirka 500 miljarder 
kronor per år. Dessa upphandlingar ska göras med beaktande av  
svensk och gemenskapsrättslig upphandlingslagstiftning.

Upphandlingslagstiftningen syftar till att underlätta varors och 
tjänsters fria rörlighet inom den Europeiska unionen vilket ger 
våra företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av 
konkurrensen mellan företagen kan den offentliga sektorn skapa 
mera värde för skattepengarna och ta del av nya innovativa 
lösningar. 

Upphandlingslagstiftningen
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur 
upphandlingar av varor och tjänster ska gå till. I normalfallet 
ska en upphandling annonseras och leverantörerna ska ges 
rimlig tid att lämna anbud. Upphandlingsförfarandet är 
skriftligt. Vidare finns i LOU bestämmelser som gör det möjligt 
för leverantörer som tycker sig ha blivit felaktigt behandlande 
att få sin sak prövad i domstol.

http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/6192/a/69643
http://regeringen.se/sb/d/6192/a/69643
http://regeringen.se/sb/d/6192/a/64977
http://regeringen.se/sb/d/6192/a/64977
http://regeringen.se/sb/d/6192/a/64977
http://regeringen.se/sb/d/6192/a/64977
http://regeringen.se/download/95f391a8.pdf?major=1&minor=12495&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/95f391a8.pdf?major=1&minor=12495&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/95f391a8.pdf?major=1&minor=12495&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/95f391a8.pdf?major=1&minor=12495&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://regeringen.se/download/933c2195.pdf?major=1&minor=12495&cn=attachmentDuplicator_1_attachment
http://regeringen.se/download/933c2195.pdf?major=1&minor=12495&cn=attachmentDuplicator_1_attachment
http://www.verva.se/
http://www.verva.se/
http://www.arbetsgivarverket.se/index.htm
http://www.arbetsgivarverket.se/index.htm
http://www.utvecklingsradet.se/
http://www.utvecklingsradet.se/
http://regeringen.se/sb/d/1491/a/80965
http://regeringen.se/sb/d/1491/a/80965
http://regeringen.se/sb/d/1887
http://regeringen.se/sb/d/1887
http://regeringen.se/sb/d/1892
http://regeringen.se/sb/d/1892
http://regeringen.se/sb/d/1994
http://regeringen.se/sb/d/1994
http://regeringen.se/sb/d/1491/a/80965
http://regeringen.se/sb/d/1491/a/80965


LOU bygger på EG-direktiv och grundläggande 
gemenskapsrättsliga principer som förbjuder diskriminering av 
leverantörer på grund av deras nationalitet och som påbjuder att 
alla leverantörer ska behandlas lika. Upphandlingsprocessen 
ska enligt dessa principer kännetecknas av öppenhet och 
förutsebarhet. Kraven i upphandlingen ska också ha ett naturligt 
samband med och vara rimliga i förhållande till det som 
upphandlas. Vidare ska de upphandlande myndigheterna med 
flera godta intyg och certifikat som utfärdats av behöriga 
myndigheter i något av EU:s medlemsländer.

Två nya upphandlingsdirektiv trädde i kraft 2004. Dessa 
direktiv håller för närvarande på att genomföras i svensk 
lagstiftning.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Mats Odell

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

RELATERAT
  SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2
  SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler
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