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Större och starkare kommuner  
– i medborgarnas tjänst 
Kommunerna har ett stort ansvar för välfärdens Sverige. Men resurserna räcker inte 
till. Många glesbygdskommuner blir allt mindre och de äldre allt fler. Det sätter press 
på de svenska kommunerna som måste använda resurserna effektivt . 

Arbetet i kommunerna ska alltid genomsyras av professionalism. För att den offent
liga sektorn ska stå stark krävs en fungerande styrning och ledning. Då behövs 
medarbetare och chefer med rätt kompetens, något som är svårt att säkra i många 
kommuner  idag. Nästan hälften av kommundirektörerna uppger till exempel att det 
är svårt att rekrytera chefer med rätt kompetens. 

Idag har de mindre kommunerna svårt att hålla nere de administrativa kostnaderna. 
Med så olika förutsättningar i Sveriges kommuner är det också svårt att säkra att alla 
medborgare får likvärdig service. 

Sverige har ett stort antal små kommuner. Av de totalt 290 kommunerna i Sverige 
finns det över 100 kommuner som har färre än 12 000 invånare. Kommunerna 
behöver bli färre och större. På det sättet kan rätt kompetens upp rätt hållas, effektiva 
organisationer skapas och rättssäkerhet och likvärdig service säkras. Initiativet till 
kommunsammanslagningar måste komma från regeringen. 

Idag finns det också en otydlighet kring ansvar mellan organen på lokal, regional och 
statlig nivå. I samband med en reformering av kommunerna bör ansvarsfördelning 
och roller mellan stat, kommun, landsting och den regionala samhällsorganisationen 
ses över. En robust samhällsorganisation skapar bättre förutsättningar för att utveckla 
den offentliga verksamheten och tillgodose medborgarnas behov. 

Sofia Larsen 

Sofia Larsen, ordförande Jusek
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Det offentliga Sverige – spretigt och 
svårt att utkräva ansvar

Det offentliga Sverige är indelat i 21 län och 290 kommuner. Sverige har ett lands
ting i varje län förutom på Gotland, där Gotlands kommun fullgör landstingets upp
gifter. Fler och fler landsting väljer att kalla sig regioner. 

Landstingen och kommunerna svarar idag för ungefär en fjärdedel av brutto national
produkten, hälften av den offentliga sektorns utgifter och en fjärdedel av Sveriges 
sysselsättning.1

Landstingen och kommunerna
Landstingens och kommunernas uppgifter har varierat under deras långa historia av 
självstyre. Självstyret för landsting och kommuner regleras i grundlagen och med det 
följer bland annat rätten att ta ut skatt av sina invånare. 

Landstingen har en väsentligt mer avgränsad roll än kommunerna. De obligatoriska 
uppgifterna består idag av hälso och sjukvård, tandvård för barn och unga vuxna upp 
till 20 år samt kollektivtrafik, som sköts tillsammans med kommunerna på vissa håll.

Kommunerna har en lång rad uppgifter som regering och riksdag ålagt dem. 
Följande  funktioner måste säkerställas: utbildning från förskolenivå till vuxen
utbildning, socialtjänst och individ och familjeomsorg samt omsorg om äldre och 
funktionshindrade. Men kommunerna måste också tillhandahålla hälso och sjuk
vård i särskilt boende, säkerställa samhällsplanering, skydda miljö och hälsa, hantera  
renhållning och avfall, tillhandahålla bostäder, räddningstjänst, vatten/avlopp, 

1 Källa: SKL, Ren fakta om kommuner, landsting och regioner
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bibliotek  med mera. Alla kommuner måste också tillhandahålla en överförmyndare. 
Därutöver har många kommuner valt frivilliga åtaganden som fritidsverksamhet, 
byggande av bostäder , energiförsörjning samt näringslivsutveckling.

Gränsöverskridande kommunala samarbeten
Många kommuner samarbetar på en lång rad områden och olika former av inter
kommunal samverkan har blivit allt vanligare. Framförallt handlar det om samverkan 
inom räddningstjänst, miljö/bygg, löner, administration och utbildning. Ett relativt 
nytt samverkansområde är ledningsfunktioner, där kommuner har till exempel ett 
gemensamt ekonomi  eller personalkontor. 

Exempel på interkommunal samverkan:
• Interkommunala avtal/samverkansavtal
• Samäganderätt och enkla bolag
• Interkommunala företag
• Gemensamma nämnder
• Kommunalförbund
• Samverkansorgan (kräver att samtliga kommuner i ett län ingår)

Som exempel finns i dag 100 kommunalförbund med 644 medlems kommuner och 
114 gemensamma nämnder med 415 kommuner. 

Statliga myndigheter och länsstyrelser
Förutom landstingen och kommunerna spelar de statliga myndigheterna och läns
styrelserna en viktig roll i den offentliga servicen på regional och lokal nivå. 

En del av de statliga myndigheterna har inrättat en egen regional och lokal orga
nisation som inte överensstämmer med länsstyrelserna, medan andra myndigheter 
är nationellt organiserade även om verksamheten är förlagd till vissa orter utanför 
myndighetens säte. Exempelvis har Inspektionen för vård och omsorg sex regionala 
avdelningar runt om i landet. 

Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i länet, särskilt inom områden 
där andra nationella myndigheter saknar regional organisation. En viktig uppgift för 
länsstyrelserna är tillståndsprövning i olika typer av ärenden. Förutom rena förvalt
ningsuppgifter ska länsstyrelsen också främja länets utveckling och följa tillståndet i 
länet samt hålla regeringen underrättad om viktiga händelser. 

Ansvarskommittén
En statligt utsedd parlamentarisk kommitté fick år 2003 i uppdrag att se över struk
turen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen (Ansvarskommittén). 
En av de utmaningar som Ansvarskommittén lyfte rörde den regionala utvecklingen 
och samhällsorganisationen. Kommittén konstaterade att den regionala nivåns 
betydelse  har ökat väsentligt, vilket i sin tur blottlagt en rad strukturella brister. 

Ansvarskommittén angav ett antal kriterier som en ny läns eller region kommun
indelning borde utformas efter. Riktvärdet skulle vara mellan en och två miljoner 
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invånare och i varje län/regionkommun skulle det finnas minst ett universitet med 
betydande  fasta forskningsresurser. Indelningen skulle som huvudregel även kunna 
följas av statliga myndigheter som har regionindelning. Utifrån bland annat detta 
föreslog kommittén i sitt slutbetänkande år 2008 en ny regional indelning i antingen 
sex eller nio storlän. 

I fråga om kommunerna konstaterade ansvarskommittén att mindre kommuner, och 
då främst glesbefolkade med minskande befolkning, på sikt bedömdes få problem  
med utförandet av komplicerade välfärdstjänster. Det konstaterades att inter kom
munal  samverkan var både vanlig och nödvändig, men samtidigt väckte farhågor om 
att samhällsorganisationen på längre sikt skulle bli alltför otydlig och att ansvars
utkrävande skulle försvåras. Kommittén föreslog bland annat att staten underlättade 
för kommuner som önskar inleda en process mot sammanläggning. 

Ansvarskommitténs arbete har diskuterats i olika sammanhang och det har också 
skett en kompletterande utredning. Det har dock inte tagits några politiska initiativ 
för att gå vidare med förslagen.

Slutsats
Idag finns det i Sverige många olika nivåer och organ med del i hur landet ska styras. 
Det är svårt att överblicka och riskerar att framstå som otydligt. 

Samarbeten mellan kommuner kan fungera bra praktiskt, men det finns en risk 
att alltför långtgående samarbeten gör att kommunerna tappar i ledning över verk
samhet och ekonomi. Olika kommunala samarbetsformer gör det också svårt för 
kommun invånarna att se var besluten är fattade och av vem man ska utkräva ansvar. 
Detta leder i slutändan till ett demokratiskt underskott. 

Kommunerna 

behöver bli färre 

och större
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Urbaniseringen förändrar Sverige
Förutsättningarna för Sveriges kommuner skiljer sig åt, mycket beroende på att det 
är stora skillnader i hur många som bor i kommunerna. Den kraftiga urbaniseringen 
har resulterat i att många kommuner i glesbygd fått minskad befolkning och därmed 
minskat skatteunderlag. Samtidigt har kommunerna fått fler uppgifter och befogen
heter på senare årtionden.

Många små kommuner – och snabb urbanisering
Av Sveriges 290 kommuner finns det över 100 kommuner som har färre än 12 000 
invånare. Det är en stor skillnad mellan de största kommunerna och de många små. 
Det skulle krävas att man samlar befolkningen i Sveriges 113 befolknings mässigt 
minsta kommuner för att komma upp i invånarantalet för Stockholms kommun . 

Det är framförallt små kommuner i glesbygd, särskilt i de norrländska länen, som har 
den största befolkningsminskningen. Samtidigt har Sverige en snabbare befolknings
tillväxt än många andra länder i Europa.2 Den största ökningen sker i storstäderna, 
särskilt i Stockholms län som har haft en genomsnittlig årlig befolkningsökning på 
1,7 procent.3 Sverige är ett av västvärldens snabbast urbaniserande länder. Inom EU 
är Sverige det land som har den snabbaste ökningen av andelen invånare som bor 
i städer .4
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Befolkningsförändring per kommungrupp 2008–2012

Källa: Statistiska Centralbyrån, befolkningsstatistik

2 Källa: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_
code=TPS00001

3 Källa: Regeringens skrivelse 2012/13:102, Utvecklingen inom den kommunala sektorn

4 Källa: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/130032012BP/EN/130032012BP 
EN.PDF
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Därtill kommer att många mindre kommuner i glesbygd – särskilt i Norrlands inland 
– har en hög andel äldre. De befolkningsmässigt stora regionerna och kommunerna  
har en betydligt yngre befolkning.5 

Slutsats 
Kommunerna har väldigt olika förutsättningar för att klara morgondagens ut  
maningar, särskilt ur ett tillväxt och arbetsmarknadsperspektiv. Urbaniseringen 
är snabb i Sverige och skapar många möjligheter, men bidrar också till regionala 
obalanser . Den gör en kommunreform allt mer angelägen. 

5 Källa: Tillväxtanalys, http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89029c2/1349864046677/
Rapport_2011_11.pdf

Förutsättningarna för Sveriges kommuner skiljer sig åt, mycket beroende på att det 
är stora skillnader i hur många som bor i kommunerna. 
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Den ojämlika välfärden 
De kommunala välfärdstjänsterna skiljer sig mellan kommunerna på en rad punkter. 
I en rapport från år 20146 anger programberedningen hos Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, tre olika kategorier av skillnader, sett ur ett individ eller brukar
perspektiv.

• Skillnader i erbjudanden
• Skillnader i tillgänglighet
• Skillnader i kvalitet och resultat

SKL:s programberedning, som består av politiker från Socialdemokraterna, 
Moderaterna , Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Krist
demokraterna, gör i rapporten bedömningen att det finns ett antal skillnader mellan 
kommunerna som inte kan ses som godtagbara. Ett exempel gäller skillnader i utbud 
av hjälpmedel och avgifternas storlek för den enskilde. Enligt programberedningen är 
det viktigare att förbättra nivåer än att minska skillnader för att skapa likvärdighet. 
Programberedningen konstaterar att det bland annat inte är godtagbart med ett stort 
antal olika hemtjänstpersonal för äldre eller att var femte elev lämnar skolan utan 
godkänt betyg. 

En statlig parlamentarisk kommitté (kommittén om en förstärkning av den 
kommunala  demokratins funktionssätt) har haft i uppdrag att utreda behovet av 
ny lagstiftning i syfte att förstärka den kommunala demokratins funktionssätt.7 
I sitt slutbetänkande, från år 2012, konstaterar kommittén att kommunerna behöver 
uppnå en viss storlek och resursstyrka för att klara av att fullgöra sina skyldigheter 
gentemot invånarna på ett bra sätt. Bemanningsmässigt resurssvaga enheter riskerar 
att leda till en märkbart lägre servicenivå än i exempelvis storstadskommunerna. 

Slutsats
Det ska inte spela någon roll var i Sverige man bor för möjligheterna att få leva ett 
rikt liv och få del av den gemensamma välfärden. Idag finns det oacceptabla skill
nader i landet. Kommunerna behöver ha en viss storlek för att klara sitt viktiga 
uppdrag  till med borgarna. 

6 Källa: Hur olika får det bli? Slutrapport från SKL:s programberedning, 1:a upplagan, april 2014

7 Källa: SOU 2012:30, Vital kommunal demokrati

Det ska inte spela någon roll var i Sverige man bor för möjligheterna att få leva ett rikt 
liv och få del av den gemensamma välfärden. 
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Rätt person på rätt plats 
När Jusek frågade landets kommundirektörer hur de ser på välfärdens organisation 
visade det sig att många kommuner har svårt att rekrytera chefer med rätt kompe
tens. Närmare hälften av kommundirektörerna i undersökningen uppger att det är 
svårt att rekrytera chefer med rätt kompetens. 38 procent av kommundirektörerna 
har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 

På vissa håll är arbetsmarknadsregionerna stora. Exempelvis är Stockholms regionen 
idag en enda arbetsmarknadsregion med 53 kommuner och totalt 30 procent av 
Sveriges  befolkning. På andra håll i landet består arbetsmarknadsregionerna av 
en enda kommun. I en rapport från år 2006 konstaterade Verket för näringslivs
utveckling, Nutek, att arbetsmarknadsregionerna hela tiden växer, främst i södra 
och mellersta  Sverige.8 Enligt Nuteks beräkningar kommer antalet arbetsmarknads
regioner år 2030 att uppgå till 59 stycken vilket innebär en minskning med 
26 stycken jämfört med 2004.

Därtill kommer att utbildningsnivån skiljer sig åt över landet. I Sverige har totalt 
25 procent av befolkningen mellan 25–64 år minst tre års eftergymnasial utbildning. 
Flera glesbygdskommuner når knappt upp till 10 procent. 

Samtidigt skiljer sig antalet befattningar kraftigt mellan kommunerna. En genom
gång har visat att det i de minsta kommunerna i genomsnitt fanns 155 olika befatt
ningar. Antalet i storstadsregionernas kommuner var 700 i genomsnitt.9

� Ja

� Nej

Har den organisation där du arbetar svårt att rekrytera chefer med rätt kompetens?

44 %

56 %

8 Källa: Nutek, R 2006:18B

9 Källa: SKL
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Kommittén om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt pekar 
på att personer med specialistkompetens ofta är svåra att rekrytera till områden 
utanför de större städerna.10 Dessutom kan det enligt kommittén i vissa fall vara 
svårt att motivera kostnaden för att anställa en specialist, eftersom antalet fall där 
kompetensen  behövs är för få. 

Slutsats 
Större och starkare kommuner behövs också för att säkra kompetensförsörjningen. 
Utbudet av arbetskraft vid rekrytering av kvalificerade tjänster skiljer sig kraftigt åt. 
Är det svårt att rekrytera kvalificerad personal, drabbas välfärdens kvalitet. Kvaliteten 
kan också påverkas av i vilken utsträckning de anställda tjänstemännen är specia
liserade på sina arbetsuppgifter. Det är oroande att så många av landets kommun
direktörer ser det svårt att hitta personal med rätt kompetens.

10 Källa: SOU 2012:30, Vital kommunal demokrati

Antal 
befattningar 
skiljer sig  

kraftigt mellan 
kommunerna
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Effektivitet och storlek
Kommunernas uppgift har tenderat att bli fler och många uppgifter är obligatoriska. 
Även om det kan vara möjligt med samarbeten mellan kommuner, kvarstår det 
faktum att varje kommun är skyldig att ansvara för en rad funktioner, till exempel 
måste varje kommun tillhandahålla en överförmyndare. 

Ser man till de rent administrativa uppgifterna har de små kommunerna en större 
andel administrativ personal än de större. Bland de 20 kommuner som har störst 
andel administrativ personal per 1 000 invånare finns 18 kommuner som har färre 
invånare än mediankommunen Vimmerby, däribland Dorotea, Vilhelmina, Malå, 
Bjurholm, Gullspång och Vadstena.11

Danmark har nyligen gjort en reform med kommunsammanslagningar, då man gick 
från 270 till 98 kommuner (se mer om detta på sidan 14). Efter att de administrativa 
utgifterna initialt steg till följd av exempelvis investeringar i nya ITsystem kunde 
man redan tre år efter kommunreformen se lägre administrativa kostnader på en 
halv miljard kronor i de sammanslagna kommunerna.12 Totalt har de administrativa 
kostnaderna  i de berörda kommunerna minskat med 10 procent. 

Slutsats 
Ska kommunerna lyckas leverera den välfärd som efterfrågas krävs en effektiv 
användning av våra gemensamma skattemedel. I en större kommun finns möjlighet 
att organisera verksamheten mer effektivt. 

11 Källa: SKL (Kolada)

12 Källa: Kurt Houlberg 2010 (http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i6956/Stordriftsfordelevisersigi
kommunernesadministration) och 2014
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Kommundirektörer vill se 
kommunreform
Jusek har frågat landets kommundirektörer vad de anser om dagens lokala organisa
tion och hur de ställer sig till en kommunreform. Kommundirektörerna är kommu
nernas högsta tjänstemän och är tillsatta av politikerna. 

På fråga till kommundirektörerna från Jusek om regeringen bör ta initiativ till 
kommunsammanslagningar för att få starkare kommuner svarar 55 procent ja och 
32 procent  nej.
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Hur många kommuner tror du Sverige kommer ha år 2030?
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%

200–299 300–400 Fler än 400

0 % 0 %

Av samma undersökning framgår att ungefär hälften av kommundirektörerna tror att 
Sverige kommer att ha mellan 100 och 200 kommuner år 2030 och 41 procent tror 
att det kommer att finnas över 200 kommuner.

Slutsats
Det finns ett stöd för kommunsammanslagningar hos en majoritet av landets 
kommun direktörer. Många av kommundirektörerna tror också på en tämligen snar 
och omfattande kommunreform med sammanslagningar.
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Fler och större kommuner 
i grannländerna 
Danmark, Norge och Finland är alla också organiserade i ett antal kommuner. 

Danmark
Danmark hade länge 270 kommuner men genomförde 2007 en stor kommunreform 
och minskade antalet kommuner till 98. Nu har endast fyra kommuner i Danmark 
färre än 12 000 invånare. De 13 landstingen – de tidigare ”amten” – har ersatts 
med fem regioner. Processen i Danmark gick snabbt. Under 2004 presenterade den 
dåvarande regeringen ett förslag till kommunreform och den 1 januari 2007 trädde 
kommunreformen i kraft. I och med att kommunerna har blivit större har de också 
övertagit en stor del av de gamla landstingens uppgifter.13

Norge
Norge har 428 kommuner, trots att landets befolkning är hälften så stor som 
Sveriges . Det har gjorts ansatser till kommunsammanslagningar men de har byggt 
på frivillig basis. Den nuvarande regeringen har aviserat att den kommer att inleda 
en process för att få till stånd kommunsammanslagningar.14

Norge har på senare år dessutom gått igenom en reform av välfärdssystemen, bland 
annat genom att Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan ersatts av en ny, 
samman hållen arbets och välfärdsmyndighet som tillsammans med kommunerna 
driver lokala arbets och välfärdskontor.

Finland
Liksom Norge hade Finland för några år sedan över 430 kommuner.15 Under åren 
2007–2011 genomfördes dock 57 kommunsammanslagningar vilket resulterat i att 
landet i dag har 336 kommuner. Till skillnad från många andra länder har dock 
Finlands  motsvarighet till landstingen ingen direktvald regional nivå.16

Slutsats
Skulle Sverige ta initiativ till kommunsammanslagningar, följer vi utvecklingen 
i våra närmaste grannländer. I Danmark och Finland har det skett sammanslag
ningar på senare tid och i Norge har regeringen aviserat att ett arbete för kommun
sammanslagningar ska inledas.

13 Källa: SOU 2007:13

14 Källa: Norska regeringens proposition, Prop. 95 S (2013–2014)

15 Källa: http://www.kommunerna.net/sv/serviceomraden/kommunsammanslagningar/Sidor/default.aspx

16 Källa: SOU 2007:13
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Om undersökningen
Jusek genomförde en enkätundersökning under perioden maj–juni 2014. Under
sökningen skickades till den ledande tjänstemannen i samtliga 290 kommuner. 
Svarsfrekvensen var 40 procent. 

Det är en tämligen jämn fördelning av svar från kommundirektörer ur ett befolk
ningsperspektiv. 

Med ledande tjänsteman menar vi i denna undersökning kommundirektör/
kommunchef/statsdirektör. Den vanligaste titeln är kommundirektör, vilket är 
den titel vi använder i rapporten.
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Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med cirka 84 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

Jusek
Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Tel 08665 29 00. Epost jusek@jusek.se. www.jusek.se 


