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Au § 201  Dnr KS 0069/2019 

 

Remissvar, ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 

 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 (Kommittédirektiv 2017:13) att tillkalla 

en parlamentarisk sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka 

kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. 

Vidare skulle kommittén utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella 

möjligheter till avtalssamverkan. Slutbetänkande skulle redovisas senast den 15 

oktober 2019 men enligt tilläggsdirektiv (Kommittédirektiv 2019:12) beslutade den 

11 april 2019, förlängdes utredningstiden till redovisning av uppdraget senast den 

28 februari 2020. Den del av uppdraget som avsåg avtalssamverkan skulle 

redovisas senast den 1 oktober 2017. Kommittén överlämnade den 17 oktober 2017 

delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). 

Kommittén antog namnet Kommunutredningen. 

 

Den 19 februari 2020 överlämnade Kommunutredningen sitt slutbetänkande 

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Av 

missiv till remiss från Finansdepartementet daterat den 5 mars 2020 framgick att 

Ljusnarsbergs kommun ej inbjöds till att inkomma med remissvar med anledning 

av slutbetänkandet. I Örebro län inbjöds Hällefors, Lekebergs och Nora kommuner 

samt Region Örebro län till att inkomma med synpunkter på slutbetänkandet. 

Samtliga kommuner i Örebro län och Region Örebro län har bestämde dock att 

inrätta en arbetsgrupp bestående av representanter för Region Örebro län och 

kommunerna Lekeberg, Ljusnarsberg och Nora för att upprätta ett underlag till 

remissvar som skulle kunna nyttjas av samtliga kommuner i länet och Region 

Örebro i det fall de vill avge ett remissvar. 

 

Enligt missivet skulle remissvaret vara Finansdepartementet tillhanda senast den  

26 juni 2020. Den 3 april 2020 informerades om att remisstiden förlängts till den  

30 september 2020. 

 

Arbetsgruppen presenterade underlag till remissvar för Regional samverkansgrupp 

(KC/RD) för Region Örebro län och länets kommuner vid möte den 7 maj 2020 och 

Regionalt samverkansråd vid möte den 10 juni 2020. Vid det senare mötet 

beslutades att varje organisation lämnade remissvar efter eget beslut. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 15 april 2020 § 98 uppdra åt 

kommunchef Berit Westergren och undertecknad upprätta förslag till remissvar 

rörande Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet 

att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). 
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Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag till remissvar daterat den 

daterat den 8 september 2020. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar anta 

föreliggande förslag till remissvar rörande Kommunutredningens slutbetänkande 

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till 

remissvar rörande Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med 

kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). 
 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

  


