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Hej,
Vänligen ta kontakt med invånaren i följande ärende.
Ärendenummer: KC2020115620
Rubrik: Ny rapport om lokalt självstyre
Ärendebeskrivning:
Ny rapport om lokalt självstyre
Hej,
Den svenska modellen med flernivåstyre och en stark - grundlagsskyddad - kommunal och regional
självstyre är en väl fungerande modell. Den behöver vårdas och utvecklas för att följa sin samtid, men
grundprincipen och maktfördelningen är bra.
Under coronapandemin har förespråkare för ett förstatligande av olika välfärdstjänster tagit tillfället i akt att
spetsa sin retorik. Att ta ett undantagstillstånd, som pandemin de facto är, som intäkt för snabba och
genomgripande förändringar är dock inte seriöst. Dessutom visar den pågående pandemin tydligt på vikten
av en lokal och regional styrning, som hela tiden kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser att det finns skäl att närmare beskriva motiven för vår
långvariga decentraliserade samhällsorganisation. Vi har därför tagit fram en skrift, som resonerar om
vikten av att värna det lokala självstyret och behovet av utveckling av statens styrning för att ge en likvärdig
välfärd av god kvalitet.
Läs gärna rapporten Självstyrelsens potential [https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?
issueid=463550&userid=78559155&linkid=35606056&readid=1570F04B530A&test=&umailid=3885887367]
Vänlig hälsning
Anders Knape
ordförande för
Sveriges Kommuner och Regioner

Avregistrera mig från detta utskick
[https://pub.editnews.com/Unsubscribe/78559155/463550/9540ABFA6669]
Powered by EditNews [https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?
issueid=463550&userid=78559155&linkid=35605000&readid=1570F04B530A&test=&umailid=3885887367]
Invånaren önskar återkoppling på följande sätt: Via e-post
Inkom den: 2020-09-15 klockan 10:44:13
Adress för åtgärd:
Fastighetsbeteckning:
Personnummer:
Namn: Sveriges Kommuner och Regioner
Telefon:
Epost: lotta.pettersson@skr.se
Adress:
Fakturanummer:
Diarienummer:
Intern anteckning:
Med vänliga hälsningar
Anna
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se
Om du skulle ha ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge ärendenummer KC2020115620 i
kontakten med oss.
När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om
vad det innebär på www.norrtalje.se/personuppgifter
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