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Ända sedan den kommunala självstyrelsen etablerades har frågan om vad som är 
den optimala kommunstorleken stått på dagordningen. Det har funnits en tanke 
att man på något sätt borde kunna identifiera en sorts generell princip för detta. 
Givet de uppgifter kommunerna har att hantera och med betoning av värden i 
form av demokrati och ett effektivt tillhandahållande av service borde man kun-
na hitta en optimal punkt där allt detta vägs samman till ett specifikt befolkning-
stal. Försök har gjorts men lösningarna har varit påtagligt olika. Anledningen är 
helt enkelt att det inte finns någon given formel för hur en sådan sammanväg-
ning skall göras (Martins 1995, Johansson m.fl. 2007, Sundström och Tingvall 
2006) 

I praktiken har därför också olika länder valt olika vägar (Lidström 2003). 
Ursprungligen var kommunerna i de flesta länder små och i både Finland och 
Sverige kom strukturen redan från början att avspegla en äldre församlings- och 
sockenindelning. Vissa stater, som Frankrike och Spanien, har valt att behålla 
små kommuner medan andra genomfört omfattande sammanläggningar. Moti-
ven för sammanläggningar har ofta varit att skapa mer rationella enheter med ett 
befolkningsunderlag som är tillräckligt för att de ska kunna bära nya uppgifter. I 
de nordiska länderna har detta framför allt handlat om de välfärdsuppgifter som 
successivt kom att växa i betydelse under efterkrigstiden och för vilka kommu-
nerna fick ett stort ansvar.  

Det praktiska svaret på frågan om vad som är den lämpliga kommunstorleken 
har varierat mellan de länder som reformerat sina system. Både Grekland och 
Danmark har nyligen genomfört omfattande sammanslagningar men har kom-
mit till helt olika slutsatser i fråga om den lämpliga storleken – 11 000 i Grekland 
och 55 000 i Danmark. De finska kommunerna har för närvarande i genomsnitt 
12 600 invånare medan det i Sverige krävdes två reformer innan dagens 
kommuner, med i genomsnitt 31 000 invånare kom till. De i genomsnitt största 
kommunerna i Europa är de som finns i Storbritannien, som har nästan 140 000 
invånare (Dexia 2008).  

Parallellt med tanken på att kunna upprätta kommuner med en optimal stor-
lek har också en annan idé varit levande – nämligen tanken om kommunal dyna-
mik och flexibilitet. Enligt detta sätt att resonera är egentligen kommunstorleken 
av underordnad betydelse – det viktiga är kommunens förmåga att etablera 
samarbeten med andra kommuner. Dessa samarbeten kan växla i storlek, om-
fattning och formaliseringsgrad allt eftersom samhället förändras, nya behov 
behöver tillgodoses och kommunernas roller ändras. De kan vara begränsade till 
endast en uppgift eller omfatta flera. För att åstadkomma detta krävs inte att 
kommuner är särskilt stora men väl att de har förmågan och intresse av att 
samordna sig med andra.  

Samtidigt med att vissa länder har satsat på att kommuner skall slås samman 
har man på andra håll underlättat kommuners samarbete. I Frankrike förenas de 
36 000 kommunerna av 18 000 samarbeten i kommunalförbund. I de östra 
delarna av Tyskland uppmanas kommunerna till sådana samarbeten sedan 
kommunsammanläggningar inte visat sig möjliga att genomföra. Finland saknar 
direktvalda sekundärkommuner men här finns i stället ett omfattande samarbete 
mellan kommunerna i form av landskapsförbund och annan interkommunal 
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samverkan (samkommuner). Beslutsfattare utses av de kommuner som ingår 
men organen saknar egen beskattningsrätt. Vissa av dessa samarbeten, t.ex. 
kring de större sjukhusen, är obligatoriska medan andra är frivilliga. Samarbets-
modellen lider visserligen av att beslutsfattarna inte valts av väljarna direkt, att 
det kan uppstå viss tungroddhet och att enskilda kommuner kan få en vetoroll 
men har ändå visats sig fungera förvånansvärt bra. Inte minst uppskattas möjlig-
heterna till flexibilitet. 

Sammanläggningar och samarbeten kan komplettera varandra men är i 
huvudsak väsentligt alternativa strategier. De bägge alternativen följer olika 
principer och ger tydligt olika resultat i form av hur kommunsystemen ser ut. 
Medan sammanslagningar ofta initieras uppifrån och leder till enhetliga system 
kommer initiativen till samarbeten mer från kommunerna själva och skapar 
system som visserligen är lokalanpassade men även fragmenterade och svåröver-
blickbara.  

Att strategierna är komplementära innebär vidare att varje land vid ett givet 
tillfälle väljer att satsa antingen på sammanläggningar eller möjliggöra sam-
arbeten när man skall reformera sina kommuner. I en avhandling om kommun-
samarbete i Sverige visas tydligt hur sådana perioder avlöser varandra: Med 
varje ny kommunsammanläggning i Sverige undanröjs kommunsamarbeten men 
ganska snart kommer de igång igen när de nya större kommunerna upptäcker att 
de behöver lösa uppgifter gemensamt (Gossas 2006). Med detta sätt att tänka 
pågår i alla länder en ständig kommunreform – det är bara dess inriktning som 
varierar. 

Finland och Sverige befinner sig i helt olika skeden i denna process. Finland 
har en lång tradition av kommunsamarbeten, har under många år efter hand 
slagit samman kommuner men avser nu att genomföra en mer omfattande 
reform. Mellan 2009 och 2013 planeras för en successiv sammanslagning som 
skall bygga på lokal frivillighet. Kommunerna har emellertid skyldighet att för-
bereda sammanslagningar och kommer också att få ekonomiska stimulanser om 
man går samman. 

Sverige har som nämnts genomfört två kommunsammanläggningar under 
efterkrigstiden och även om frågan om ytterligare sammanläggningar diskuteras 
finns det inte mycket som talar för någon ny reform, vilket inte minst konstatera-
des av Ansvarskommittén, som haft till uppgift att bl.a. undersöka förutsätt-
ningarna för detta (Ansvarskommittén 2007). Däremot är mindre och frivilliga 
justeringar tänkbara. I Sverige är det därför just nu kommunsamarbeten som 
stimuleras. Staten har genom riksdagen successivt utvecklat allt fler instrument 
som kommunerna kan använda sig av när de samverkar och kommunerna har 
också svarat mot detta genom att i högre grad samarbeta med varandra. År 2005 
fanns ett 90-tal kommunalförbund men dessutom ökar också de samarbeten 
som är av mer informellt slag (Gossas 2006). 

Oavsett vilken av de bägge modellerna som ett land tillämpar aktualiseras 
frågor om hur dess avigsidor kan hanteras. Detta illustreras också väl i de pro-
cesser som pågår i Finland och Sverige. När man i Finland överväger samman-
läggningar diskuterar man också hur den lokala demokratin och förankringen 
kan vidmakthållas trots större kommuner. I detta sammanhang har fokus riktats 
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mot den verksamhet med kommundelsnämnder som pågår i en del svenska 
kommuner. När man i Sverige allt mer inriktar sig på samarbeten gäller frågan 
hur dessa kan utformas på bästa möjliga sätt och då har intresset riktas mot de 
långa erfarenheter av sådana former som finns i Finland. 

Denna bok är resultatet av ett forskningsprojekt som just syftar till att hitta 
vägar för att kommuner i angränsande länder skall kunna lära av varandra – 
trots de olikheter i politiskt-administrativa förhållanden som råder mellan dem. 
Projektet ingick som en del i det övergripande projektet Nya modeller för 
regional mobilisering – jämförelse och lärande i Kvarkenregionen, som är ett 
samarbetsprojekt mellan Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa och Umeå 
universitet. Fokus har varit på lärande mellan Österbotten i Finland och Väster-
botten i Sverige. Projektet finansieras av EU:s Botnia-Atlanticaprogram, Läns-
styrelsen i Västerbottens län, Österbottens förbund och av de berörda univer-
siteten. Det har pågått under perioden oktober 2008 - september 2009 och letts 
av professor Ulf Wiberg, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

I delprojektet om lärande om kommunala administrativa reformer har ett fall 
valts ut i varje land som grund för att pröva hur sådant lärande kan fungera i 
praktiken. Från den österbottniska sidan har det funnit ett uttryckligt intresse att 
lära sig mer om hur verksamheten med kommundelsnämnder och kommundels-
förvaltning fungerar i Umeå kommun. Kommundelsmodellen skulle kunna vara 
ett möjligt komplement vid de kommunsammanläggningar som genomförs, bl.a. 
för att kunna säkerställa den svenskspråkiga minoritetens position. På motsva-
rande sätt har det från västerbottniskt håll funnits intresse av att få ta del av de 
erfarenheter av kommunsamarbete som finns i Österbotten. Inte minst har detta 
gällt frågan om hur olika institutionaliseringsgrader som finns representerade 
bland samarbetena fungerat, vare sig dessa är lösa nätverk eller följer fastare 
kommunalförbundsliknande former.  

Inom delprojektet utarbetades två rapporter som grund för det ömsesidiga 
lärandet. Dessa redovisas i de två följande kapitlen i denna bok. I kapitel 2 har 
forskare Kari Leinamo och projektchef Heli Siirilä vid Levóninstitutet, Vasa 
universitet, sammanfattat erfarenheter från kommunernas samarbete i Finland, 
med särskild betoning på Österbotten. Rapporten illustrerar tydligt den mång-
fald av olika former som vuxit fram. Detta följs i kapitel 3 av en utvärdering av 
Umeå kommuns verksamhet med kommundelsnämnder och kommundelsför-
valtning, vilken utförts av fil mag Maria Gren, statsvetenskapliga institutionen, 
Umeå universitet. I hennes studie har frågan om vilka konsekvenser organisa-
tionsformen har för demokrati och effektivitet varit särskilt centrala. 

De bägge rapporterna har presenterats för grupper av praktiker och intresse-
rade i det andra landet. Rapporten om kommunsamarbete i Österbotten redo-
visades för främst företrädare från Umeåregionen i Umeå den 29 april 2009 
medan erfarenheterna från Umeås kommundelsorganisation presenterades för 
kommunpolitiker och intresserade från Vasa med omnejd i Vasa den 5 maj 2009.  

Bokens slutkapitel har skrivits av seniorforskare Åge Mariussen vid Åbo 
akademi. Han sammanfattar i detta hur transnationellt lärande kan gå till i 
teorin men diskuterar också erfarenheter av lärande från dessa specifika fall som 
presenteras i denna bok.  
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1. Inledning 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

Sedan oktober 2008 sker ett samarbete mellan Vasa universitet, Åbo akademi i 
Vasa och Umeå universitet i form av ett forskningsprojekt kallat Nya modeller 
för regional mobilisering – jämförelse och lärande i Kvarkenregionen, som 
finansieras av interregionala medel från EU, de båda länsstyrelserna i Väster-
botten och Österbotten och av de universitet som deltar i projektet. Forsknings-
projektet ska kartlägga och analysera regionala förändringar som sker när regio-
nala strukturförändringar genomförs1. 

I grannländerna Sverige och Finland pågår för tillfället reformer rörande 
förvaltning på regional och kommunal nivå. I Sverige finns det planer på att 
skapa storregioner som ska ansvara för hälso- och sjukvård, samt för regional 
utveckling som för tillfället är en av statens uppgifter som länsstyrelserna svarar 
för. I Finland sker just nu en kommun- och servicestrukturreform2 som ska vara 
genomförd 2012, vilken bland annat innebär att kommuner slås samman. Dess-
utom är en regional förvaltningsreform inledd, som kommer att förändra kom-
munal och statlig organisering på regional nivå. 

Inom ramen för ett delprojekt i forskningsprojektet Nya modeller för regio-
nal mobilisering, ska en utredning göras på vardera sidan om Kvarken. Mening-
en är att det svenska fallet ska vara av relevans för Österbottens regionala alter-
nativt lokala förvaltning och motsvarande gäller för det finländska fallet. De båda 
utredningarna skall tillsammans utgöra en grund för lärande om förvaltning på 
kommunal och regional nivå över nationsgränserna, främst då mellan 
Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Förhoppningen är att de slut-
satser som dras i delprojektet skall bidra till fortsatta projekt, som så småningom 
kan leda fram till etablerandet av en särskild enhet för inter-regionalt lärande – 
ett Kvarkeninstitut. 

En av de saker i Sverige som de finländska projektdeltagarna har bedömt att 
det finns ett finländskt intresse för är verksamheten med kommundelsnämnder 
och kommundelsförvaltning. Projektdeltagarna i fråga vill gärna ta del av de 
svenska erfarenheterna av dessa, för att kunna överväga om det är ett möjligt 
alternativ för Finland när det nu genomförs kommunsammanslagningar i landet. 

Kunskapsproblem 

I Sverige har kommundelsnämnder och kommundelsförvaltningar funnits sedan 
1980-talets början och har på frivillig basis införts i ett tjugotal kommuner under 
årens lopp. Efter hand har dock intresset för denna organisationsform svalnat 
och konceptet har nu övergivits av många kommuner. Idag är det främst landets 
storstäder som har kvar formen i hela kommunen, medan några andra har en 
eller ett fåtal kommundelsnämnder som bara täcker delar av kommunen. Kun-
skapen om organisationsformen varierar och i Umeå kommun, som var tidig 

                                                                 
1 Botnia-Atlanticas hemsida, ”Beviljade projekt” www.botnia-atlantica.eu (2009-01-21). 
2 Lag om en kommun- och servicestrukturreform, se exempelvis på Finansministeriets hemsida, www.vm.fi 
(2009-01-21). 
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med att införa kommundelsorganisationen och som är ensam om att ha flera 
kommundelsnämnder med varsin förvaltning utan att ha organisationsformen i 
hela kommunen, har ingen utvärdering av organisationen gjorts på mer än tjugo 
år. Under dessa år har organisationen hunnit förändras mycket och det är nu 
dags att försöka fylla några av de kunskapsluckor som har uppstått under denna 
tid, samt se vilka erfarenheter som organisationsformen givit. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att utvärdera verksamheten med kommundels-
nämnder och kommundelsförvaltningar i Umeå kommun. Frågeställningarna 
följer måluppfyllelse- och bieffektsmodellen som beskrivs i avsnitt 3. Målen med 
kommundelsorganisationen, som gås igenom i avsnitt 5, kan delas in i områdena 
demokrati och effektivitet, varför frågeställningarna kopplade till syftet är 

 

• Hur påverkas demokratin av kommundelsorganisationen? 
• Hur påverkas effektiviteten av kommundelsorganisationen? 
• Vilka bieffekter har kommundelsorganisationen givit upphov till? 

1.3 Uppläggning 

I följande avsnitt beskrivs begreppen effektivitet och demokrati, samt relationen 
mellan begreppen i samtalet kring offentlig verksamhet. Därefter förs ett resone-
mang kring val av metod och analysmodell. I det fjärde avsnittet beskrivs utveck-
lingen av kommundelsnämnder i Sverige och i det femte gås Umeås utveckling 
vad gäller kommundelsorganisation igenom. Sedan är det dags för de erfaren-
heter som kommundelsorganisationen har bidragit med, där svar på frågeställ-
ningarna sökes. Sist men inte minst dras några slutsatser av studien samtidigt 
som förslag ges på andra saker att undersöka inom området kommundels-
nämnder. 

Det görs inga anspråk på att ge en heltäckande bild av alla erfarenheter av 
kommundelsorganisationen som finns i Umeå kommun. För att få reda på vad 
medborgarna anser om organisationen kan det vara passande att göra en 
enkätundersökning eller liknande. I denna utvärdering görs dock ingen sådan, 
eftersom en enkätundersökning inte skulle ha rymts inom gällande tids- och 
resursramar. Inte heller görs någon ekonomisk analys av organisationsformens 
effektivitet, eller någon studie av kommundelarnas budgetar. 

2. Teori 

2.1 Demokrati och effektivitet I kommunala organisationsförändringar 

Kommunala organisationsförändringar kan bland annat ske i fråga om centra-
lisering respektive decentralisering, eller i fråga om privatisering respektive 
socialisering. Ofta motiveras kommunala omorganiseringar med en önskan om 
att nå bättre demokrati och effektivitet. Att motivera decentralisering med hjälp 
av demokratibegreppet, grundar sig i föreställningen om att det är de som är 
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nära berörda av en verksamhet som också ska bestämma över den. För att 
avgöra vilka som är närmast berörda finns olika avgränsningar, varav en är terri-
toriell. De som bor inom ett avgränsat område anses då vara de som är närmast 
berörda av den offentliga verksamheten inom samma område. Decentralisering 
kan även motiveras men hjälp av effektivitetsbegreppet. Då är det istället fråga 
om bilden av att småskaliga verksamheter kan och måste samarbeta med 
varandra och att lokala beslutsfattare lättare kan anpassa verksamheten till de 
förutsättningar och behov som finns i närområdet, vilket då antas leda till effek-
tivisering.3 Offentlig styrning kan alltså legitimeras dels genom demokratiska 
aspekter, såsom medborgardeltagande och dels genom effektivitetsaspekter, 
såsom att på ett verkningsfullt sätt främja den allmänna välfärden. Båda dessa 
aspekter är vitala för att kunna upprätthålla ett stabilt demokratiskt system.4 

Ett samhälle som helt och hållet är inriktat på att öka effektiviteten riskerar 
att inte få legitimitet, då demokratiaspekterna tvingas stå tillbaka för effektivi-
seringen. Ett samhälle vars styrning helt och hållet motiveras med att förbättra 
demokratin riskerar också att förlora sin legitimitet, då det kan bli väldigt 
ineffektivt. Demokrati och effektivitet är därför båda viktiga för att legitimera ett 
styrelseskick. Avvägningen mellan de två är en ständigt pågående process, där 
frågan är var betoningen bör ligga, på demokratin eller effektiviteten, eller om 
begreppen överhuvudtaget står i opposition till varandra. Synen på hur begrep-
pen förhåller sig till varandra har varierat under åren. På 1960-talet i debatten 
kring en ny författning i Sverige ansågs medborgarnas deltagande och politisk 
effektivitet vara två förenliga och viktiga ingredienser i ett styrelseskick. I 
debatten på 1970-talet, när kommunerna blivit stora och politikerna färre, var 
det istället demokrati, som skulle prioriteras framför effektivitet. Under 1980- 
och 90-talen ansågs mer och mer att deltagande och effektivitet stod i motsats-
relation till varandra och inte var lättförenliga. Under denna tid betonades 
istället effektiviteten som det som fokus borde läggas på, då den politiska styr-
ningen upplevdes vara alltför detaljerad,5 samtidigt som 90-talskrisen ledde till 
besparingar.6 I början av 2000-talet kom sedan betoningen på demokrati åter.7 
 

                                                                 
3 Bäck, Henry & Folke Johansson (2001) ”Del 1 Demokrati och stadsdelsnämnder” i Bäck, Henry, Folke 
Johansson, Ernst Jonsson & Lars Samuelson, Stadsdelsnämnder i Stockholm – Demokrati och effektivitet, 
IKE 2001:111, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, s. 22-25. 
4 Kersting, Norbert & Angelika Vetter (2003) “Democracy versus efficiency? Comparing local government 
reforms across Europe” i Kersting, Norbert & Angelika Vetter (red) Reforming local government in Europe – 
closing the gap between democracy and efficiency, Opladen: Leske & Budrich, s. 11. 
5 Montin, Stig (2004) Moderna kommuner, andra upplagan, Malmö: Liber, s. 12. 
6 Jacobsson, Kerstin (1999) ”Den offentliga demokratisynen” i Amnå, Erik (red) Demokrati och 
medborgarskap, Demokratiutredningen, Forskarvolym II, SOU 1999:77, Stockholm: Fakta Info Direkt, s. 
209-210. 
7 Montin (2004) s. 14. 
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Begreppet effektivitet 

Effektivitet kan definieras som måluppfyllelse per krona, eller som kvoten 
mellan resultat och insats. Resultatet i fråga är de effekter som just insatsen har 
orsakat.8 Ett liknande sätt att beskriva effektivitet är som kostnadsreduceringar 
och förbättrad uppfyllelse av mål.9 I Den fungerande demokratin studerar 
Robert D. Putnam institutioners effektivitet i Italien. I studien använder han 
begreppet institutionell effektivitet, som grundar sig i kravet att staten inte 
enbart ska fatta beslut, utan även verkställa dem. Ytterligare ett krav är att verk-
ställandet ska göras på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga utan att spendera 
onödigt mycket resurser.10 

Ett sätt att mäta effektivitet är genom en kostnadseffektivitetsanalys (alterna-
tivt nyttokostnadsanalys, eller engelskans cost-utility analysis). Kostnadseffek-
tivitet kan i ekonomiska termer definieras som resultat delat i kostnader (E/K). 
Det kan också beskrivas som produktivitet multiplicerat med resultatkvalitet. 
Produktivitet är då prestationer delat i kostnader (P/K) och resultatkvalitet är 
resultat delat i prestationer (E/P). Ekvationen ser då ut som följer: 
 
 
 
 
En ökad kostnadseffektivitet kan alltså bero på en ökad produktivitet eller en 
ökad resultatkvalitet.11 I ekvationen för kostnadseffektivitet, mäts resultatet (E) i 
fysiska termer, medan i en likadan ekvation för kostnadsintäkter (cost-benefit 
analysis), ett annat sätt att mäta effektivitet, mäts resultatet (E) i pengar, det vill 
säga i kronor. I båda fallen mäts insatserna, det vill säga kostnaderna, i kronor. I 
svenskan räknas även produktiviteten i sig in som något som mäter effektivitet, 
vilket även är fallet med måluppfyllelsegraden, som inte tar hänsyn till vad det 
har kostat att realisera målen. 12 

En effektiv organisation utför sina uppgifter på ett smidigt, effektivt sätt. 
Effektivisering av organisationen kan exempelvis ske genom samverkan mellan 
olika verksamheter och samordning av uppgifter med andra aktörer. 

Begreppet demokrati 

Begreppet demokrati, som är en sammansättning av de grekiska orden för folk 
och styrelse, det vill säga folkstyre, har länge varit en källa till diskussion. Efter 
kalla krigets slut har en bredare enighet över begreppets innebörd växt fram. 
Demokrati har dels en politisk aspekt enligt denna definition och dels en 
                                                                 
8 Vedung, Evert (1998) Utvärdering i politik och förvaltning, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, s. 
202. 
9 Kersting & Vetter (2003) s. 13. 
10 Putnam, Robert D. (1996) Den fungerande demokratin – Medborgarandans rötter i Italien, Stockholm: 
SNS Förlag, s. 20-21. 
11 Jonsson, Ernst (2001) ”Del 2 Effektivitet och stadsdelsnämnder, A. Har verksamheten blivit effektivare?” i 
Bäck, Henry, Folke Johansson, Ernst Jonsson & Lars Samuelson, Stadsdelsnämnder i Stockholm – 
Demokrati och effektivitet, IKE 2001:111, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, s. 182. 
12 Vedung (1998) s. 202-203. 
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rättighetsaspekt. För att förklara begreppet demokrati tar Lauri Karvonen, 
professor i statskunskap vid Åbo Akademi, i sin bok Statsskick (2008) hjälp av 
den definition som organisationen Freedom House har för begreppet frihet, 
vilken Karvonen menar är mycket lik den statsvetenskapliga operationalisering-
en av demokratibegreppet. Freedom House värderar graden av frihet i olika 
länder genom delarna politiska rättigheter, vilken Karvonen jämställer med den 
politiska dimensionen av demokratibegreppet, och civila friheter, vilken han 
jämställer med demokratibegreppets rättighetsdimension. Några av de områden 
som undersöks av Freedom House inom politikområdet är om det genomförs 
regelrätta val som är fria och inte manipuleras, om de valda representanterna 
har någon faktisk makt, samt om landet är tillräckligt autonomt. Inom rättig-
hetsområdet undersöks bland annat om det finns mediefrihet, om offentlig och 
privat debatt är fri, om politisk tortyr och terror inte existerar, om människor har 
lika möjligheter, sociala friheter och är lika inför lagen.13 

Demokrati kan delas in i direktdemokrati och representativ demokrati, där 
den förstnämnda innebär att medborgarna deltar direkt i beslutsfattandet och 
den sistnämnda att representanter väljs av medborgarna att ta besluten. Dessa 
representanter får då stå till svars för de beslut som har tagits nästa gång val 
hålls.14 En annan indelning av demokrati är i tunn, snabb och stark demokrati, 
där den tunna demokratin innebär en syn på människan som innehavare av 
egenintressen som finns redan innan individen kliver in i kollektivet. Staten ses 
som ett nödvändigt ont, som finns till för att skapa ordning och skydda män-
niskor mot andra människors egenintressen, samtidigt som en fri marknad före-
språkas. Gemene man anses inte vara tillräckligt kompentent att fatta politiska 
beslut och styra, varför representanter med tillräckligt kunnande bör utses till 
detta. Den snabba demokratin är istället kollektivistisk och ser två grupper i 
samhället, det vill säga den gynnade eliten och övriga människor, där eliten vill 
behålla och utöka sina förmåner, medan den stora mängden övriga vill ta del av 
makt och materiella tillgångar, som de anser sig vara berättigade till. Demokratin 
har här till uppgift att jämna ut fördelningen av samhällets resurser. Tron på 
människors kompetens och förnuft är stor och för att fördelningen ska fungera 
förespråkas representativ demokrati med direktdemokratiska inslag. Stark 
demokrati innebär slutligen en syn på människans preferenser som skapade i 
samspelet mellan individer. Människor bör ha både negativa och positiva fri-
heter, det vill säga att det både bör vara en frånvaro av hinder och en närvaro av 
möjligheter för dem. Det finns också en tro på att agerande inom demokratins 
ramar i större utsträckning drivs av altruistiska än egoistiska handlingsmotiv, 
varför medborgares deltagande i den politiska diskussionen och processen före-
språkas.15 

Olika demokratimodeller har olika syn på vad som är politiskt och vad som 
inte är det, vad som är offentligt och vad som är privat, samt var gränsen mellan 
stat och samhälle eller politik och ekonomi går eller bör gå. Det finns också 
skillnader i synen på relationen mellan demokrati och effektivitet, exempelvis 

                                                                 
13 Karvonen, Lauri (2008) Statsskick – att bygga demokrati, andra upplagan, Stockholm: SNS Förlag, s. 17. 
14 Jacobsson (1999) s. 164. 
15 Premfors, Rune (2000) Den starka demokratin, Stockholm: Atlas, s. 24-34. 
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om god effektivitet kan väga upp för minskat demokratiskt deltagande, om 
politiska ageranden måste legitimeras demokratiskt eller om vissa av dem kan 
legitimeras enbart genom effektivitet, eller om det alls är viktigt att politiken 
främjar effektivitet.16 

Studiens inriktning 

Decentralisering i form av kommundelsnämnder och kommundelsförvaltningar 
kan motiveras utifrån att det ska öka effektiviteten, då verksamheten anpassas 
till hur situationen ser ut lokalt.17 Även demokratiaspekter kan utgöra motiv 
genom att understryka att besluten tas nära den berörda befolkningen. Avväg-
ningen mellan demokrati och effektivitet för kommundelsnämnder och kom-
mundelsförvaltningar ska studeras vidare i denna utredning. 

3. Analysmodell och metod 

3.1 Val av analysmodell 

I denna utredning används en analysmodell bestående av flera delar. Först 
undersöks om de mål som en åtgärd har haft till syfte att uppnå faktiskt har 
uppnåtts, kallat mätning av målöverensstämmelse. Sedan undersöks om detta i 
sådana fall har skett på grund av åtgärden eller ej, kallat effektmätning.18 Utöver 
detta undersöks om åtgärden har fått andra konsekvenser och vilka dessa i 
sådana fall har varit. Denna analysmodell kallas måluppfyllelseanalys i kombina-
tion med bieffektsmodell, alternativt kort och gott bieffektsmodell. 

Måluppfyllelsemodellen 

En måluppfyllelseutvärdering utgår från de mål som har satts upp i besluts-
dokument, för att sedan se i vilken mån insatserna har lett till uppnådda mål. Ett 
argument för modellen är demokratiaspekten, där det i den representativa 
demokratin är centralt att väljarna kan utkräva ansvar. Ett sätt att göra det är att 
genom måluppfyllelseanalysen se huruvida beslut och vallöften givit några resul-
tat eller ej. Ett annat argument är att modellen är relativt objektiv, eftersom de 
ursprungliga målen finns nedskrivna och det sedan är utvärderarens uppgift att 
se om målen har nåtts och om det i sådana fall har skett på grund av insatserna. 
Dessutom är modellen relativt enkel att använda och komma ihåg, då endast två 
frågor ska besvaras.19 

Modellen har dock en rad brister. Det är möjligt och ibland troligt att 
insatsmålen är luddigt utformade, varvid det kan vara svårt att avgöra om de har 
uppnåtts eller ej. Målen kan också ha olika prioritet. Vidare kan flera mål vara 

                                                                 
16 Jacobsson (1999) s. 167. 
17 Jönsson, Sten (1995) ”Effektivitet – med demokrati och decentralisering” i Jönsson, Sten, Sigvard 
Rubenowitz & Jörgen Westerståhl (red) Decentraliserad kommun – exemplet Göteborg, Stockholm: SNS 
Förlag, s. 102. 
18 Vedung (1998) s. 52. 
19 Ibid., s. 51-55. 
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varandras motsatser, vilket betyder att om ett mål uppnås, misslyckas automa-
tiskt det motsatta målet. Vedung visar på detta med exemplet arbetsmarknads- 
och regionalpolitikens ibland motstridiga mål. Ett mål i arbetsmarknadspolitiken 
är att människor ska flytta dit det finns jobb, medan ett mål i regionalpolitiken är 
att folk ska kunna bo kvar i sin region. Ännu ett argument emot måluppfyllelse-
modellen berör bieffekter. Politiska beslut får i regel alltid oförutsedda eller 
förutsedda konsekvenser som inte hör till de mål som besluten ämnade uppnå. 
Dessa konsekvenser kan vara minst lika viktiga som de planerade målen i en 
analys av politiska beslut. Ett varningens finger kan höjas mot måluppfyllelse-
analysen även vad gäller de nedskrivna målen. Det är nämligen betydelsefullt för 
utredaren att se om det finns bakomliggande, dolda motiv till beslut. Alla motiv 
kanske inte kommer på pränt, men kan vara minst lika betydande ändå. Dessa 
motiv kan förklara somliga av de följder ett beslut kan få.20 

Bieffektsmodellen 

En politisk åtgärds konsekvenser utanför målområdet kallas bieffekter och kan 
vara både positiva och negativa. Eftersom beslut så gott som alltid får andra 
effekter än de som direkt har att göra med huvudmålet, är det en god idé att även 
titta på bieffekterna av politiska beslut, vid en utvärdering av deras konsekven-
ser. En utvärdering enligt bieffektsmodellen är likt måluppfyllelseanalysen mål-
baserad, eftersom den gör skillnad på förväntade effekter som var syftet med 
åtgärden och de förväntade eller oväntade effekter som inte var åtgärdens syfte 
men som ändå var dess konsekvens. Ett tungt argument för att göra en utvärde-
ring är ”insikten att resultaten av offentliga ingrepp är oförutsebara, eftersom 
oavsiktliga händelser alltid inträffar”21, vilket också kan användas som ett argu-
ment för att använda bieffektsmodellen vid en sådan utredning.22 

Det kan vara svårt att upptäcka alla bieffekter, just för att flera av dem är 
oväntade och kanske dolda. Det kan dessutom vara osäkert om det är just 
insatsen som ligger bakom en viss effekt, eller om den har andra orsaker. Vidare 
kan det beroende på målformuleringarnas utformning variera hur mycket som 
täcks in under dessa och hur mycket som hamnar utanför och därmed kallas 
bieffekter. 

Analysdimensioner 

Analysen kan delas in i områdena mål och bieffekter. Målen med Umeås kom-
mundelsorganisation, som redovisas i avsnitt 5, kan i sin tur delas in i områdena 
demokrati och effektivitet. Analysen delas därför in i de tre delarna demokrati, 
effektivitet och bieffekter. 

                                                                 
20 Vedung (1998) s.56-59. 
21 Ibid., s. 67. 
22 Ibid., s. 59-67. 
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3.2 Metodval 

Utredningen genomförs i form av en fallstudie av de tre kommundelarna Holm-
sund-Obbola, Hörnefors och Sävar i Umeå kommun. Undersökningen sker 
genom intervjuer med personer som har olika typ av kopplingar till kommun-
delarnas nämnder och förvaltningar, men urvalet av intervjupersoner är strate-
giskt och inte slumpmässigt. Motivet för att genomföra intervjuer är att få ett 
djup i informationen, vilket kan vara svårt vid exempelvis enkätundersökningar. 
Urvalet av intervjupersoner har skett med tanke på att kunna ge en bred bild av 
hur kommundelsnämnder och kommundelsförvaltningar fungerar. De företräda-
re för kommundelsverksamheten som valts ut är dels kommundelsnämndernas 
ordförande och vice ordförande, för att på så sätt få synpunkter från både majo-
ritetspolitiker och oppositionspolitiker, dels cheferna för kommundelsförvalt-
ningarna och enhetschefer inom kommundelsförvaltningarna. Kommunledning-
ens perspektiv företräds av två personer, nämligen det kommunalråd som är 
ordförande för kommunstyrelsen och stadsdirektören. Dessutom intervjuas 
representanter för olika intresseföreningar och andra aktörer inom kommun-
delarna. Totalt rör det sig om sjutton intervjuer fördelade på sex kommundels-
politiker, en politiker och en tjänsteman i kommunledningen, tre förvaltnings-
chefer, två enhetschefer och fyra representanter från andra verksamheter i 
kommundelarna. Enhetscheferna och representanterna för andra verksamheter 
har valts ut genom att kommundelspolitikerna och cheferna för kommundels-
förvaltningarna tillfrågas om tips på personer som kan tänkas vara intressanta 
och relevanta för utredningen. Utfallet av detta är tre representanter för lokala 
idrottsföreningar och en från Svenska kyrkan. 

Bortfall 

En av vice ordförandena tackade nej till intervju och ersattes av en annan av 
oppositionens ledamöter i kommundelen i fråga. Denna ledamot har suttit i 
kommundelsnämnden under två mandatperioder och har därför relativt lång 
erfarenhet av nämndarbetet. I övrigt blev det just sjutton intervjuer, istället för 
det ursprungligt tänkta antalet tjugo, på grund av att tre andra personer som 
politikerna och förvaltningscheferna har tipsat om inte har nåtts för intervjuer. 

För att fånga upp både om målen har uppfyllts eller ej, samt vilka bieffekter 
som kommundelsorganisationen kan ha fört med sig, ställs frågor till de inter-
vjuade som även berör områden som inte omfattas av målen med kommundels-
organisationen, nämligen om jämställdhet och integration. Samtidigt tas vid 
analysen hänsyn till sådant som kommer upp vid intervjuerna, utöver det som 
det ställs frågor om och som inte har en direkt koppling till de uppsatta målen. 

Övriga källor 

Utöver intervjuer använder jag mig av ett antal primärkällor, såsom protokoll 
från Umeås kommunfullmäktige och dylikt, vilka finns tillgängliga i Umeås 
stadsarkiv. Dessutom brukas ett antal utvärderingar av kommundels- och stads-
delsorganisationen i olika kommuner, såsom boken Decentraliserad kommun – 
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exemplet Göteborg från 1995, som Sten Jönsson, Sigvard Rubenowitz och 
Jörgen Westerståhl har redigerat och som är en sammanställning av en mängd 
forskares studier av Göteborgs stadsdelsorganisation. Även sådant som sedan 
tidigare finns skrivet om Umeås kommundelsnämnder och kommundelsråd 
används, exempelvis Kerstin Kolams avhandling Lokala organ i Norden 1968-
1986. Från idé till verklighet från 1987, samt böcker om organisationsformen 
mer generellt, såsom Stig Montins bok Moderna kommuner (2004). Därutöver 
refereras bland annat till lagar i Svensk författningssamling (SFS), statistik från 
Statistiska Centralbyrån (SCB) och information från kommuners egna hemsidor. 

Metodproblem 

Det kan under arbetets gång uppstå problem som har med tillvägagångssättet att 
göra. En begränsning med intervjuer är att det endast är ett fåtal människors 
åsikter och upplevelser som lyfts fram. Vidare är dessa intervjuer styrda av vad 
intervjupersonerna väljer att berätta. Den snöbollsmetod som i viss mån brukas 
här, som innebär att urvalet av intressenter och lägre tjänstemän styrs av de tips 
som politiker och förvaltningschefer lämnat, gör också att tipsgivarna kan 
försöka styra utfallet. Resultaten kan också påverkas av att de som valts ut inte 
kunnat nås, eller att individer avböjer att delta i en intervju. Sådana bortfalls-
problem har förekommit i denna utvärdering, vilket beskrivs ovan. De allra flesta 
intervjuer har ändå kunnat genomföras som planerat och det är tveksamt om ett 
fåtal ytterligare skulle ha kunnat tillföra så mycket mer. 

Problem med övriga källor är främst att det i många kommuner saknas 
utvärderingar eller information om varför kommun- och stadsdelsnämnder har 
avvecklats, eller att informationen är svårtillgänglig i de fall den existerar. 

Validitet och reliabilitet 

Vid en undersökning av ett samhällsvetenskapligt problem, är det sällan möjligt 
att studera problemet direkt. Istället måste mätmetoder användas för att studera 
det indirekt. Problemet måste göras mätbart genom att indikatorer identifieras, 
ett tillvägagångssätt som kallas operationalisering. Det finns dock risk för att 
mätmetoden präglas av systematiska eller osystematiska fel. Systematiska fel 
sker om man till exempel studerar demokrati i världen och operationaliserar 
detta genom att mäta hur många länder som har allmänna val, med val som 
demokratiindikation. Då även odemokratiska länder kan ha allmänna val drab-
bas metoden av ett systematiskt fel, vilket ideligen ger för höga värden för antalet 
demokratiska länder i världen. Systematiska fel innebär bristande validitet, 
medan frånvaro av sådana innebär god validitet. Osystematiska fel å andra 
sidan, är sådana där mätmetoden leder till oförutsägbara fel. Ett exempel på 
detta är om en termometer aldrig visar korrekt temperatur, utan ibland visar lite 
kallare och ibland lite varmare än vad det faktiskt är och att det inte går att 
förutsäga när termometern kommer att visa en för varm respektive en för kall 
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temperatur. Osystematiska fel innebär bristande reliabilitet, medan frånvaro av 
sådana fel innebär god reliabilitet.23 

Validiteten, dvs. att mätmetoden saknar systematiska fel, brukar definieras 
som ”att man verkligen mäter det man avser mäta”24. I denna utvärdering under-
söks vilka erfarenheter ett urval av individer har, som alla har någon koppling till 
kommundelsorganisationen i Umeå kommun. Ett tänkbart problem är om de 
intervjuade definierar begrepp på olika sätt. Detta berörs dock indirekt i inter-
vjuerna, eftersom exempelvis frågan om ifall demokrati påverkas av kommun-
delsorganisationen eller ej, lätt leder till att intervjupersonerna börjar resonera 
kring vad som kan räknas som tecken på ökad eller minskad demokrati. Där-
igenom framträder intervjupersonernas syn på demokrati, vilket också är intres-
sant för studien. 

Att reliabiliteten är god, dvs. att det inte finns osystematiska fel i mätmetoden, 
innebär att ifall flera likadana undersökningar görs vid likadana förhållanden, 
vilket i samhällsforskning kan innebära vid samma tidpunkt och plats, skall 
resultaten vara likadana.25 De böcker och protokoll och övriga källor som 
används finns tillgängliga även för andra utvärderare och utgör därmed inga 
problem när det handlar om reliabilitet. Vad gäller intervjuerna kan det för-
modas att intervjupersonerna skulle säga samma saker vid intervjuer med lika-
dana frågor kring den tidpunkten som intervjuerna gjordes. Det kan tänkas att 
intervjupersonernas svar skulle kunna förändras över tid, men det är ingenting 
som påverkar utvärderingens reliabilitet. Däremot skulle resultatet kunna bli 
annorlunda om andra individer intervjuas, än de som intervjuas för denna 
utredning. Kommundelsförvaltningar ska studeras vidare i denna utredning. 

4. Kommundelsnämnder i Sverige – en översikt 

4.1 Framväxten av kommundelsnämnder 

Från 1952 och fram till 1974 genomfördes två omfattande kommunindelnings-
reformer i Sverige, vilket medförde att landets 249826 kommuner slogs ihop till 
att bli 278 stycken,27 samtidigt som indelningen i köpingar, landskommuner och 
städer ersattes med kommuner.28 Sammanslagningarna skedde med stöd från 
vissa men under motstånd från andra kommuner. Syftet var att stärka kapaci-
teten hos kommunerna att ta på sig angelägna uppgifter i samhället för att där-
igenom göra det möjligt att föra en välfärdspolitik som omfattade hela landet.29 
De kommunala verksamheterna breddades, uppgifterna blev fler och ledde 

                                                                 
23 Teorell, Jan & Torsten Svensson (2007) Att fråga och att svara – Samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 
Liber, s.55-57. 
24 Ibid., s. 59. 
25 Teorell & Svensson (2007) s. 59. 
26 Regeringens proposition 1978/79:61 om utvärdering av kommunindelningsreformen, s. 2.  
27 Montin (2004) s. 10 och Bostadsutskottet, Betänkande 1991/92:BoU4 Rikets administrativa indelning 
m.m. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GF01BoU4 (2009-04-08). 
28 SCB, Meddelanden i samordningsfrågor (MIS), 1986: 5, Sveriges kommuner åren 1952-1986. 
Förändringar i kommunindelning och kommunkoder, Stockholm: Statistiska centralbyrån, s. 5. 
29 Montin (2004) s. 10. 
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generellt till att kommunerna fick större arbetsbördor30. Eftersom antalet för-
troendevalda drastiskt minskade med sammanslagningarna följdes dessa av en 
debatt om hur den lokala demokratin skulle kunna bevaras. Riksdagen beslutade 
så småningom att öka kommunernas möjligheter att välja hur de ville organisera 
sin verksamhet med hänsyn till detta problem.31 

Till en början efter kommunreformerna fanns möjligheten för kommunerna 
att införa kommundelsråd i hela eller delar av kommunen. Detta var ett sätt för 
kommunerna, som efter reformerna ökat i geografisk storlek och i invånarantal, 
att kompensera den demokratiska förlusten av inflytande och politiskt engagera-
de. Råden skulle vara just rådgivande, utan beslutsmakt. Hur många som skulle 
sitta i råden och vilken politisk indelning de skulle ha kunde kommunerna välja 
på egen hand. I vissa kommuner motsvarade rådens mandatfördelning väljar-
stödet i kommundelen, medan de i andra avspeglade mandatfördelningen i hela 
kommunfullmäktige. Möjligheten att införa kommundelsråd fanns redan sedan 
tidigare och krävde inga nya lagar eller lagändringar. Först ut var Luleå 1969 och 
under 1970-talet infördes kommundelsråd i ett trettiotal kommuner. Vissa av 
dem, såsom Luleå, hann även lägga ner denna verksamhet innan decenniets 
slut.32 

När en ny lag om lokala organ antogs av riksdagen 197933 innebar detta 
möjligheter för kommuner att från och med 1980 låta kommundelar ha ett större 
ansvar och inflytande över frågor som berörde dem. Lagen, som senare inkorpo-
rerades i den kommunallag som trädde i kraft 199234, möjliggjorde för kommu-
ner att utvidga kommundelsrådens uppgifter och befogenheter.35 I samband med 
detta ändrades också beteckningen till kommundelsnämnder. Dessa fick, om 
kommunfullmäktige så ville, rätt att besluta, verkställa och förvalta lokala upp-
gifter och frågor som gick att dela upp efter kommundelarnas geografiska indel-
ning. Nämnderna kunde även tilldelas ett visst budgetansvar. De ska ha samma 
partipolitiska fördelning som kommunfullmäktige, vilket enligt lag redan gällde 
för andra kommunala nämnder.36 Kravet på partisammansättningen gäller än 
idag, trots att vissa partier inte har inte varit nöjda med detta. Återkommande 
har frågan om direktval till kommundelsnämnder kommit upp på riksdagsnivå, 
exempelvis från center- och folkpartistiskt håll. Motiveringen har bland annat 
varit att direktval skulle kunna minska glappet mellan politiker och medborgare 
och ge de senare ett ökat politiskt inflytande lokalt. Motståndarna till direktval, 
som alltid har varit i majoritet, har istället hävdat att det skulle underminera 

                                                                 
30 Gidlund, Janerik, 1980-01-31, Bilaga 2 i Umeå kommun (1980) ”Försöksverksamhet med 
kommundelsnämnder i Umeå kommun” Dnr 1980.1011, 010.952, s. 3. 
31 Regeringens proposition 1978/79:61, s. 2. 
32 Kolam, Kerstin (1987) Lokala organ i Norden 1968-1986. Från idé till verklighet, Umeå: 
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, forskningsrapport 1987, s. 159. 
33 Svensk författningssamling (SFS), Lag (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1979:408 (2009-04-08). 
34 Kommunallagen, SFS 1991:900. 
35 Kolam (1987) s. 152-54. 
36 Ibid., s. 156 och 161. 
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fullmäktiges möjligheter att ta det kommunövergripande ansvar som de är 
skyldiga att ta.37 

De kommuner som införde kommundelsnämnder fick själva avgöra om 
organisationen skulle täcka hela kommunens geografiska yta eller endast en eller 
flera delar av den. Under 1980-talet infördes kommundelsnämnder i ett 20-tal 
kommuner. Flera av dem var kommuner som tidigare hade haft kommundels-
råd.38 Sedan dess har kommundelsnämnder successivt avvecklats i många kom-
muner, samtidigt som de under 1990-talet, under beteckningen stadsdelsnämn-
der, infördes i Sveriges tre största städer. 

Lagen om vissa lokala organ försvann i dess dåvarande form vid införandet av 
Kommunallag 1991:900. I och med att innehållet flätades in i den nya kommu-
nallagen, finns möjligheten för kommuner att ha kommundelsnämnder kvar39 
genom kapitel 3, paragraf 4.  

”Fullmäktige skall, om inte något annat är särskilt föreskrivet, bestämma 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige 
får därvid besluta… att en nämnd skall ha hand om en eller flera verksam-
heter för en del av kommunen eller landstinget”40 

4.2 Kommuner med kommundelsnämnder 

Antalet kommuner som organiserar sin verksamhet i kommundelar har minskat 
på senare år. Avvecklandet av kommundelsnämnder har bland annat berott på 
att dessa inte ansetts ha nått upp till sina demokratimål, att det har uppstått 
problem relaterade till styrningen av kommundelsnämnderna, samt att deras 
geografiska områden inte har stämt överens med kommunstrukturen.41 Enligt en 
undersökning av den lokala demokratin i kommuner och landsting, genomförd 
av SCB, hade år 2007 fem kommuner kommundelsnämnder som täckte hela 
kommunen, medan åtta hade kommundelsnämnder som endast täckte delar av 
kommunen. Detta kan jämföras med 1999 då 13 kommuner uppgav att de hade 
en heltäckande kommundelsorganisation och sex kommuner att de hade delvis 
täckande kommundelsnämnder42 (se tabell 1).  

                                                                 
37 Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU4 Kommunala demokratifrågor, 
http://www.riksdagen.se/ webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GL01KU4#binh (2009-03-25). 
38 Kolam (1987) s. 154 och 161. 
39 Bohlin, Alf (2007) Kommunalrättens grunder, femte upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik, s. 32. 
40 Kommunallag (1991:900) Ändrad t.o.m. 2009:48. 3:4 och 3:4 2 p.  
41 Montin (2004) s. 156. 
42 SCB, ”Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting” http://www.scb.se/Pages/ 
TableAndChart____246896.aspx (2009-03-25). 
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Tabell 1 Kommuner med kommundelsorganisation 1999, 2003, 2007 

 1999 2003 2007 

En heltäckande kommundelsorganisation 13 7 5 

En eller flera kommundelsnämnder, ej heltäckande 6 8 8 

Inga kommundelsnämnder 270 274 274 

Antal kommuner 289 289 287 

Källa: SCB43 

Värt att notera är att undersökningen genomfördes på ett sådant sätt att kommu-
nerna på egen hand fick svara på om de hade kommundelsnämnder eller inte.44 
Efter att ha gått igenom de kommuner som 2007 anmälde att de hade denna 
kommundelsorganisering, visade det sig att Hudiksvall sedan den 1 januari 
200745 inte längre har kommundelsnämnder. Vad de har kvar är en opolitisk 
nämnd, Svågadalsnämnden, som trots att den inte uttryckligen betecknas kom-
mundelsnämnd, skulle kunna sägas vara en variant av en sådan. I denna utvär-
dering räknas den dock inte som en kommundelsnämnd. Dess sju ledamöter och 
sju ersättare väljs genom personval, utan partifärger, av de röstberättigade bland 
de cirka 700 svågadalsborna.46 Åstorp kommun anmälde att de 2007 hade kom-
mundelsnämnder i hela kommunen, men detta stämmer inte. Det som skedde 
var istället att facknämnderna från och med den 1 januari 2007 ersattes med 
andra nämnder, dock inte med kommundelsnämnder47. Detta lämnar kvar elva 
kommuner, av vilka fyra har en heltäckande kommundelsorganisation och sju 
har en eller flera kommundelsnämnder, som dock inte omfattar hela kommunen. 

Sveriges största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, har heltäckande 
kommundelsnämnder med tillhörande förvaltningar. I Stockholm och Göteborg 
heter dessa stadsdelsnämnder och i Malmö stadsdelsfullmäktige. Även Borås har 
en heltäckande organisation med tio kommundelsnämnder, men i denna kom-
mun övervägs i dagsläget att minska, lägga ner eller förändra denna organi-
sation.48 Dessa fyra kommuner är ensamma om att ha heltäckande lösningar. 
Södertälje har fyra kommundelsnämnder, som alla finns utanför Södertäljes 
                                                                 
43 SCB, ”Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting” 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____246896.aspx (2009-03-25). Märk väl att ett fåtal kommuner 
inte har svarat på frågan i undersökningen, då det i nuläget finns 290 kommuner i Sverige, samt att källans år 
2008 här visas som år 2007. I och med att SCB på andra ställen hänvisar till 2007 vid referering till dessa 
siffror och att siffrorna samlades in under 2007, har årtalet ändrats i den tabell som redovisas här. 
44 SCB, ”SCB:s Demokratidatabas 1998-2008” http://www.demokrati.scb.se/document/Demokratidatabasen 
%201998-2008.pdf (2009-03-27). 
45 Hudiksvalls kommun, ”Protokollarkiv omorganisation” http://www.hudiksvall.se/templates/Page____ 
4099.aspx (2009-04-06). 
46 Hudiksvalls kommun, ”Svågadalsnämnden” http://www.hudiksvall.se/templates/Page____723.aspx 
(2009-04-22). 
47 Åstorps kommun, ”Politisk organisation” 
http://www.astorp.se/toppmeny/politik/politiskorganisation.4.130b13c10a928dee8180005868.html (2009-
04-06). 
48 Borås stad, ”Borås tio kommundelar” http://www.boras.se/organisation/kommundelar.4.633e5e 
10039748 abd7fff86318.html (2009-03-25) och Borås Tidning, ”Politisk splittring om kommundelar” 2009-
02-10, http://www.bt.se/nyheter/boras/politiskt-splittring-om-kommundelar(1141105).gm (2009-03-25). 
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tätort. Dessa har inte egna kommundelsförvaltningar, utan har ett gemensamt 
kontor under kommunstyrelsen. I övrigt ska kommundelsnämnderna samarbeta 
med de förvaltningskontor som finns i kommunen.49 Det har pågått diskussioner 
kring om dessa kommundelar tillsammans ska bilda en egen kommun eller om 
de även i fortsättningen ska tillhöra Södertälje kommun, efter att en lista med 
1 500 underskrifter inlämnats om att ha en folkomröstning i frågan.50 Södertäljes 
kommunstyrelse beslutade dock i april 2009 att en folkomröstning inte ska 
genomföras i nuläget.51 Vidare har Umeå kommun tre kommundelsnämnder 
med tillhörande kommundelsförvaltningar och de övriga kommunerna, det vill 
säga Eskilstuna52, Kalmar53, Köping54, Strängnäs55 och Västerås56, har alla en 
kommundelsnämnd var. Det varierar mellan kommunerna hur mycket ansvar 
kommundelsnämnderna har. Exempelvis ansvarar Mariefredsnämnden i Sträng-
näs kommun för driften av skola, barnomsorg, parkunderhåll med mera, medan 
dessa verksamheters myndighetsutövning finns hos facknämnderna.57 I Västerås 
och Kalmar å andra sidan hör myndighetsutövningen hemma hos kommundels-
nämnderna.58 

Tre kommunala exempel 

För att ytterligare illustrera erfarenheter från system med kommundelsnämnder 
beskrivs i det följande dels ett exempel på en kommun där systemet har avveck-
lats, dels två kommuner som fortfarande har kvar sina kommundelsnämnder. 

En av de kommuner som har haft kommundelsnämnder i hela kommunen, 
men nu har lagt ned dem, är Huddinge. De styrande i kommunen valde år 2002, 
efter 17 år med kommundelsnämnder, att avveckla denna verksamhet. Omorga-
niseringen motiverades med att facknämnder bättre skulle kunna garantera en 

                                                                 
49 Södertälje kommun, ”Om kommunen” http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen 
(2009-03-31) och ”Järna kommundelsnämnd” http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-
paverkan/Namnderna/Jarna/ (2009-04-17). 
50 Sveriges television, ”Fyra församlingar kan lämna Södertälje”, SVT Play, 2009-03-25, 
http://svtplay.se/v/1493942/fyra_forsamlingar_kan_lamna_sodertalje (2009-04-06). 
51 Södertälje kommun, ”Snabbnytt från kommunstyrelsen 090427” http://www.sodertalje.se/Kommun-
demokrati/Politik-och-paverkan/Kommunstyrelsen/Snabbnytt_fran_KS/Snabbnytt-090427/ (2009-04-30). 
52 Eskilstuna kommun, ”Torshälla Stads nämnd” http://eskilstuna.se/templates/Page____1270.aspx (2009-
03-31). 
53 Kalmar kommun, ”Kalmar kommuns organisation” http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=23274 (2009-
03-31). 
54 Köpings kommun, ”Organisationen i kommunen” http://www.koping.se/kopingtemplates/Page.aspx?id= 
107 (2009-03-31). 
55 Strängnäs kommun, ”Vem gör vad”, http://www.strangnas.se/documents/forfattningssamling/ 
Vem_gor_vad.pdf (2009-04-06). 
56 Västerås stad, ”Skultuna kommundelsnämnd” http://www.vasteras.se/politikdemokrati/ 
politiskorganisation/namnderochstyrelser/Sidor/skultunakommundelsnamnd.aspx (2009-04-06). 
57 Strängnäs kommun, ”Vem gör vad” 
http://www.strangnas.se/documents/forfattningssamling/Vem_gor_vad.pdf (2009-04-06). 
58 Kalmar kommun, ”Södermöre kommundelsförvaltning” http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=23953 
(2009-04-06) och Västerås stad, ”Skultuna kommundelsnämnd” http://www.vasteras.se/politikdemokrati/ 
politiskorganisation/namnderochstyrelser/Sidor/skultunakommundelsnamnd.aspx (2009-04-06). 
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likvärdig service i hela kommunen, samt att den skulle hjälpa till att råda bot på 
den dåliga ekonomiska situationen i kommunen.59 

I Göteborg beslutade kommunfullmäktige 1987 att stadsdelsnämnder skulle 
införas. De tillsattes sedan året därpå, men trädde inte i kraft fullt ut förrän 
1990.60 En utvärdering av stadsdelsreformen som publicerades fem år senare 
visade att politikerna i och med reformen ur demokratisynpunkt hade fått en 
lokal anknytning och inte längre var kopplade till ett specifikt ämnesområde. 
Politikerna upplevde att deras verksamhetsinflytande hade ökat, vilket dock inte 
var fallet för medborgarna, som överlag var ganska negativa till organisations-
förändringen. Det mål som uppmärksammades mest i debatten, att medborgar-
nas inflytande och närhet ska öka, hade därmed knappt eller inte alls uppnåtts. 
Vad gäller effektivitetsmålen inträffade 90-talskrisen under perioden, men 
stadsdelarna löste besparingsproblemet på ett bra sätt enligt de tillfrågade. De 
ekonomiska skillnaderna mellan stadsdelarna ökade dock samtidigt under första 
halvan av 1990-talet. Variationer i bedömningarna av reformen hängde enligt 
utredarna samman med personernas yrkesmässiga position och för politikernas 
del var de flesta, bortsett från moderaterna, positivt inställda till reformen.61 

I Stockholm, där stadsdelsnämnder infördes 1997, utvärderades dessa efter 
fyra år. Det visade sig att det ursprungliga demokratimålet att medborgarna 
skulle bli mer aktiva och engagerade i den lokala politiken, inte kunde påvisas ha 
inträffat. Däremot framkom det att politiker i stadsdelsnämnderna har närmare 
till befolkningen i stadsdelarna, samt att det händer att medborgare kommer 
fram till dem för att diskutera lokalpolitiska frågor, om de råkar springa på 
varandra någonstans. Den nya typ av politiker som stadsdelsnämnderna har 
inneburit utgör en ny förbindelse mellan medborgarna och kommunen.62 Detta 
gäller främst de politiker som både är stadsdelspolitiker och politiker på central 
nivå i staden.63 I Stockholm finns också ekonomiska skillnader mellan stads-
delarna och i utvärderingen visade sig medborgarna i de fattigare i högre grad 
påvisa orättvisor och vilja ha mer självbestämmande.64 Vad gäller effektiviteten 
visar utvärderingen att stadsdelsorganisationen har lett till ett ökat samarbete 
mellan olika verksamheter, som inte minst hör samman med den helhetssyn65 
som organisationsformen har fört med sig. Samarbetena sker främst inom 
kommundelarna och inte med andra förvaltningar i kommunen.66 Utvärderingen 
visar också att den makt att via budgeten fördela resurser mellan de olika verk-

                                                                 
59 Huddinge kommun, ”Årsredovisning 2002, Huddinge kommun” http://www.huddinge.se/upload/ 
OmKommunen/Ekonomi/Arsredovisningar/arsredovisning_2002.pdf (2009-04-27). 
60 Westerståhl, Jörgen (1995) ”Stadsdelsreform och utvärderingsprogram” i Jönsson, Sten, Sigvard 
Rubenowitz & Jörgen Westerståhl (red) (1995) Decentraliserad kommun – exemplet Göteborg, Stockholm: 
SNS Förlag. s. 9-16. 
61 Westerståhl, Jörgen (1995) ”Några generella iakttagelser” i Jönsson, Sten, Sigvard Rubenowitz & Jörgen 
Westerståhl (red) Decentraliserad kommun – exemplet Göteborg, Stockholm: SNS Förlag, s. 323-330. 
62 Bäck, Henry, Folke Johansson, Ernst Jonsson & Lars Samuelson (2001) Stadsdelsnämnder i Stockholm – 
Demokrati och effektivitet, IKE 2001:111, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. s. 6-8. 
63 Bäck, Henry & Folke Johansson (2001) ”Del 1 Demokrati och stadsdelsnämnder” i Bäck et al, s. 148. 
64 Bäck et al (2001) s. 8. 
65 Jonsson, Ernst (2001) ”Del 2 Effektivitet och stadsdelsnämnder, A. Har verksamheten blivit effektivare?” i 
Bäck et al, s. 202. 
66 Ibid., s. 202-203. 
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samheter som stadsdelsnämnderna har, inte har lett en försämrad likställighet i 
kommunen.67 

5. Kommundelsnämnder i Umeå 
5.1 Situationen i Umeå kommun sedan 1970 

För Umeås del skedde den sista kommunsammanslagningen 1974, då Holm-
sund, Holmön, Hörnefors och Sävar slogs ihop med Umeå kommun68. I sam-
band med detta ville de politiska partierna i kommunen göra något för att inte 
närdemokratin skulle försämras i fråga om kontakten mellan politiker och de 
boende i kommunen, samt för att underlätta rekrytering av medlemmar till 
partierna.69 Frågan om att införa kommundelsråd kom upp på den politiska 
dagordningen 197170 och 1974 bildades de första. Till en början inrättades fyra 
råd, vilka tillsammans endast täckte delar av kommunens yta. Dessa områden 
var Sävar, Tavelsjö, Teg och Ålidhem. Två år senare utökades dessa till åtta 
varvid även vissa justeringar av de tidigare områdena gjordes. Rådsgränserna 
följde församlingsgränserna71. Efter denna utökning var hela kommunen indelad 
i kommundelsråd.72 Kravet för rådens ledamöter var att de skulle vara boende 
inom sitt råds område och det var sedan kommunfullmäktige som valde vilka 
som skulle sitta i råden.73 De frågor som råden riktade in sig på var, enligt en 
undersökning som gjordes i slutet av 1970-talet, inte i samklang med vad med-
borgarna önskade att råden skulle syssla med. Många medborgare var dessutom 
inte alls medvetna om kommundelsrådens existens.74 

När lagen om vissa lokala organ infördes, valde Umeå kommun att tillvarata 
möjligheterna att bilda kommundelsnämnder och gick över från kommundelsråd 
till kommundelsnämnder i hela kommunen.75 Försöken med kommundelsråd 
avslutades när deras ledamöters mandatperiod gick ut, den sista december 1980. 
Dagen därpå påbörjades istället försöksverksamhet med kommundelsnämnder. 
Det första året skulle kommundelsnämndernas verksamhet i stort sett se ut som 
rådens, men sedan skulle nämndernas uppgifter och ansvar utökas så att de från 
och med den 1 januari 1982 hade egen budget och eget förvaltningsansvar. 
Ansvaret skulle till en början innefatta beslutanderätt inom området kultur och 
fritid, för att sedan om resultatet var positivt utökas till att även inrymma 

                                                                 
67 Bäck et al (2001) s. 9. 
68 Umeå kommun, ”1900-2001” www.umea.se (2009-01-21). 
69 Gustafsson, Gunnel, Kerstin Kolam & Per Forslund (1979) Kommundelsråd i Umeå, Forskningsrapport 
1979:3, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, s. 1-2. 
70 Kolam (1987) s. 153. 
71 Centrumrådet (Stadsförsamlingen), Ålidhemsrådet (Ålidhems församling), Backenrådet 
(Landsförsamlingen), Tavelsjörådet (Tavelsjö församling), Tegsrådet (Tegs församling), Holmsundsrådet 
(Holmsunds församling), Hörneforsrådet (Hörnefors församling) och Sävarrådet (Sävar församling), se 
”Reglemente för kommundelsråd” antaget av kommunfullmäktige i Umeå kommun 1974-05-20. § 151, med 
ändring 1976-12-20, och 1978-05-22, § 131., se bilaga 3 i Gustafsson, Gunnel et al (1979). 
72 Gustafsson, Kolam & Forslund (1979) s. 1. 
73 ”Reglemente för kommundelsråd” antaget av kommunfullmäktige i Umeå kommun 1974-05-20. § 151, med 
ändring 1976-12-20, och 1978-05-22, § 131, se bilaga 3 i Gustafsson, Gunnel et al (1979). 
74 Kolam (1987) s. 159. 
75 Ibid., s. 161. 
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områdena socialtjänst och skola76. Innan beslutet togs hade en mängd remissvar 
inkommit i ärendet. Värt att notera bland dessa är att kommunkontoren i Holm-
sund, Hörnefors och Sävar på eget bevåg skickade in ett remissvar. Vidare fanns 
olika uppfattningar om införandet och utformandet av systemet. Exempelvis var 
centerpartiet i Umeå av den uppfattningen att partisammansättningen i nämn-
den skulle spegla väljarnas röster i kommundelen istället för i kommunen.77 
Motivet till att inte följa centerns förslag var dock att lagstöd saknades samt att 
ansvarsutkrävandet underlättas om partisammansättningen i kommundels-
nämnden överensstämmer med den i fullmäktige.78 

Syftena med att införa kommundelsnämnder angavs till att 
 

• Öka invånarnas inflytande i lokala frågor 
• Förbättra kontakterna mellan förtroendevalda, tjänstemän och  

medborgare 
• Vitalisera arbetet i de politiska partiernas lokalavdelningar 
• Utnyttja kommunala medel mer effektivt 
• Förbättra kommunens information till allmänheten 
• Underlätta rekrytering av politiker 
• Allmänt förbättra den kommunala demokratin79 

 
Alla politiska partier var eniga om att kommundelsnämnder skulle göra den 
kommunala demokratin bättre, samtidigt som de skulle underlätta arbetet för 
partierna att rekrytera politiker.80 Till följd av syftet att kommundelsinvånarnas 
inflytande i lokala frågor skulle öka ansågs det eftersträvansvärt att politikerna i 
kommundelsnämnderna skulle vara bosatta i de kommundelar som de är knutna 
till. Ett sådant krav saknade dock lagstöd, men tanken var att det ändå skulle 
kunna genomföras med de politiska partiernas hjälp.81  

Umeås kommundelsnämnder i förändring, del 1 

Från och med den första januari 1990 utökades arbetsuppgifterna för de tre 
kommundelsnämnder som finns kvar idag, det vill säga Holmsund-Obbola, 
Hörnefors och Sävar. Ansvarsområdena täckte nu grundskolan (bortsett från 
lärarpersonal), socialtjänst, kultur och fritid samt viss teknisk service. På grund 
av detta utökade ansvar anställdes också tre kommundelschefer.82 Förändringen 

                                                                 
76 Aasa, Bert, promemoria 1980-11-08, i Umeå kommun (1980) ”Försöksverksamhet med kommundels-
nämnder i Umeå kommun” Dnr 1980.1011, 010.952, s. 5. 
77 Umeå kommun (1980) Protokoll kommunstyrelsen 1980-12-02 och kommunfullmäktige 1980-12-15, § 317, 
Umeå kommun, samt Umeå kommun (1980) ”Försöksverksamhet med kommundelsnämnder i Umeå 
kommun”, Utredare Monica Eriksson, Umeå kommuns kommunkansli, utredningsavdelningen, skickat till 
kommunaldemokratiska arbetsgruppens ledamöter, 1980-11-06. 
78 Aasa, Bert, promemoria 1980-11-08, s. 7. 
79 Gidlund, Janerik, 1980-01-31, Bilaga 2 i Umeå kommun (1980) ”Försöksverksamhet med kommundels-
nämnder i Umeå kommun” Dnr 1980.1011, 010.952, s. 3. 
80 Aasa, Bert, promemoria 1980-11-08, s. 4. 
81 Ibid., s. 13. 
82 Umeå kommun (1989) Kommunstyrelsens arbetsutskott, 1989-04-24, kommunstyrelsen 1989-06-06, 
kommunfullmäktige 1989-06-19. Protokoll 103. 
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föregicks av att Holmsund-Obbola hade fått ökade befogenheter på försök sedan 
mitten av 1980-talet.83 

Viktiga utgångspunkter för förändringen var att kommundelsnämnderna 
skulle ha ett verkligt ansvar för att bedriva kommunal service och ha nödvändiga 
befogenheter för att klara av detta. De skulle dessutom ha resurser för att både 
planera och utveckla sin verksamhet. Kommundelsförvaltningarnas organisation 
skulle öppna upp för möjligheter att integrera verksamheter som tidigare tradi-
tionellt hade styrts var för sig, för att därmed skapa större effektivitet. Vidare 
föredrogs en platt organisationsstruktur, varför delegering inom organisationen 
skulle ske i den mån detta var möjligt. Samtidigt som dessa planer på utökat 
ansvar för Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar skisserades, pågick diskus-
sioner om de fem andra kommundelsnämndernas84 framtid. Tre alternativ 
diskuterades. Det första var att lägga ner dem. Det andra alternativet var att göra 
om dem till rådgivande stadsdelsråd. Det tredje var att ha kommundelsnämnd-
verksamhet i hela kommunen vilket krävde ganska stora organisatoriska föränd-
ringar, eftersom det skulle innebära mer ansvar till dessa nämnder.  Därutöver 
nämndes också alternativet att bibehålla de fem övriga kommundelsnämnderna 
oförändrade. Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att de fem 
övriga kommundelsnämnderna skulle avvecklas för att slutligt upphöra den sista 
december 1989. Fram till den första juli 1990 skulle dock nämnderna finnas kvar 
som remissorgan. Förslaget kom senare att godkännas av kommunstyrelsen med 
rösterna 8-7. Samtidigt gavs kommunstyrelsens arbetsutskott i uppgift att 
utarbeta förslag angående hur medborgarinflytandet i fortsättningen skulle orga-
niseras.85 Beslutet följde bland annat fem av facknämndernas önskemål, medan 
det gick emot Tavelsjö kommundelsnämnds remissvar. Denna önskade finnas 
kvar som kommundelsnämnd. De andra centrala kommundelsnämnderna före-
språkade inte heller en nedläggning, utan ville att det tredje alternativet skulle 
godkännas, dvs. att kommundelsnämndernas verksamheter skulle fortsätta och 
utvecklas. Flera centrala kommundelsnämnder underströk dock att detta alter-
nativ krävde politisk enighet för att vara genomförbart. Dessutom påpekade både 
den västra och den södra kommundelsnämnden att facknämnder och fackför-
valtningar borde respektera kommundelsnämnderna bättre, för att underlätta 
det framtida arbetet.86 

En bakomliggande orsak till att det just var de tre kommundelsnämnderna 
Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar som fick utökade befogenheter medan 
de andra kommundelsnämnderna lades ned, är sannolikt att dessa fram till 1974 
hade varit egna kommuner87, vilket inte hade varit fallet för de andra kommun-

                                                                 
83 Kolam, Kerstin, Kjell Andersson, Per Viklund & Mikael Öst (1985) Kommundelsnämnder i Umeå, 
forskningsrapport 1985:9, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, s. 1. 
84 Centrala-Västra, Östra, Norra, Södra och Tavelsjö. 
85 Umeå kommun (1989) Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 1989-06-19. 
86 Umeå kommun (1989) ”Förslag till kommundelsnämndslösning” Sammanställning av remissvar och 
förslag till beslut, 1989-03-30. 
87 Märk väl att Holmön, som tillhör kommundelen Sävar, innan kommunsammanslagningen 1974 utgjorde 
en egen kommun, på den tiden Sveriges minsta. De tre kommundelarna var med andra ord fram till 1974 fyra 
separata kommuner. 
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delsnämnderna. De tre kommundelarnas geografiska omfattning framgår av 
bilaga 2. 

Umeås kommundelsnämnder i förändring, del 2 

Nästa relativt stora förändring i kommundelsorganisationen påbörjades ungefär 
sju år senare, när kommunfullmäktige 1997 gav tekniska kontoret i uppdrag att 
granska vilka möjligheter till samordning som fanns inom den tekniska verk-
samheten. Tekniska kontoret kom fram till att det ur resurssynpunkt skulle vara 
bättre om all denna verksamhet fanns på en och samma enhet. På grund av att 
de ekonomiska tillgångarna redan var knappa och att läget förväntades förvärras 
ytterligare, menade kontoret att situationen skulle bli ohållbar och innebära en 
minskning i verksamheten, alternativt uppsägning av personal. Kommundels-
nämnderna i Holmsund-Obbola och Sävar avstyrkte förslaget, medan kommun-
delsnämnden i Hörnefors tillstyrkte det, då deras verksamhet redan hade märkt 
av resursknappheten. Tekniska kontoret ansåg att samrådet med kommundels-
förvaltningarna inte hade förlöpt speciellt bra, eftersom dessa upplevde att den 
egna verksamheten hotades.88 

Tekniska kontorets granskning ledde till att kommunfullmäktige beslutade att 
från och med den första januari 1998 överföra ansvaret för den tekniska verk-
samheten från kommundelsnämnderna till kommunstyrelsen, samtidigt som 
personal vid de tekniska avdelningarna på kommundelsförvaltningarna skulle 
förflyttas till tekniska kontoret.89 Detta beslut medförde en ändring i 
kommundelsnämndernas reglemente, där ”samt teknisk service” togs bort ur 
den första paragrafen. Den ursprungliga lydelsen var: 

”Ansvarsområdet omfattar socialtjänst, grundskola, kultur- och fritids-
verksamhet samt teknisk service.”90 

Idag heter det istället:  

”Kommundelsnämndernas ansvarsområde omfattar socialtjänst, barn-
omsorg, förskoleklass, grundskola samt kultur- och fritidsverksamhet. 
Nämnden svarar för ledning, samordning och utveckling av de primär-
kommunala uppgifterna inom sitt verksamhetsområde”91 

Idag har Umeås kommundelsnämnder alltså inom sina egna geografiskt avgrän-
sade områden ansvar för budget och verksamhet inom ovanstående områden.92 

                                                                 
88 Umeå kommun (1997) Kommunfullmäktiges protokoll 1997-06-09. 
89 Umeå kommun (1997) Kommunfullmäktiges protokoll 1997-06-09. 
90 Umeå kommun (1997) Kommunfullmäktiges protokoll 1997-12-15. 
91 Umeå kommun, Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder, version 1.2 (senast ändrad 2008-
12-22) punkt 2.13. www.umea.se (2009-03-11). 
92 Umeå kommun, ”Information om Umeå kommuns kommundelsförvaltningar”, www.umea.se (2009-01-
20). 
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Utöver dessa finns även vanliga kommunövergripande facknämnder, som har 
rätt att besluta i frågor som berör kommundelarna.93 

5.2 Grundinformation om kommundelarna 

Befolkning 

Tabell 2 Folkmängd i Umeå och kommundelarna 

 Holmsund-Obbola Hörnefors Sävar Hela Umeå kommun 

År  2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 

Män 4 275 4 342 2 167 2 275 3 185 3 328 51 687 56 217 

Kvinnor 4 208 4 227 2 121 2 175 3 046 3 166 52 825 56 511 

Totalt 8 483 8 569 4 288 4 450 6 231 6 494 104 512 112 728 

Källa: SCB94 

 
Tabell 2 redovisar befolkningens storlek i de olika kommundelarna. Holmsund-
Obbola är den sett till invånarantalet största av de tre kommundelarna, sedan 
kommer Sävar och sist Hörnefors. Geografiskt är dock Sävar störst med ungefär 
en tredjedel av kommunens yta, därefter kommer Hörnefors och slutligen 
Holmsund-Obbola. Totalt bor 19 513 personer inom Umeås tre kommundelar 
med kommundelsorganisation. Dessa invånare utgör tillsammans omkring 
17,3 procent av Umeå kommuns totala befolkning. 

Jämställdhet 

I Umeå kommun finns några hundra fler kvinnor än män. Kvinnorna utgör cirka 
50,1 % av befolkningen i kommunen. I kommundelarna finns det istället en liten 
övervikt män. I Holmsund-Obbola är 49,3 % av befolkningen kvinnor. Motsva-
rande siffra i Hörnefors är 48,9 % och i Sävar 48,8 %. I kommundelsnämnderna, 
som har elva ordinarie ledamöter var, är variationen i andelen kvinnor och män 
större (jfr tabell 3). 

                                                                 
93 Umeå kommun, Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder, version 1.2 (senast ändrad 2008-
12-22), www.umea.se (2009-04-23). 
94 SCB, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp (2009-05-06). Siffrorna avser den sista 
december respektive år, och SCB, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp (2009-03-30). 
Holmöns församling slogs 2007 ihop med Sävars församling. Därför redovisas de här var och en för sig 2000, 
men kommundelen bestod då som nu av både Sävar och Holmön. I övrigt överensstämmer församlingarna 
med kommundelarna. 2008 års siffror är från årsskiftet 08/09, se SCB, ”Folkmängden per församling 2008-
12-31 enligt indelningen 2009-01-01” http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx (2009-05-
06). 
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Tabell 3 Antal kvinnor/män i kommundelsnämnderna 

Kommundelsnämnd Kvinnor Män 

Holmsund-Obbola 5 6 

Hörnefors 8 3 

Sävar 2 9 

Källa: Umeå kommun95 

I Holmsund-Obbola är i stort sett varannan ledamot man och varannan kvinna, 
vilket innebär 45,5 % kvinnor, men den elfte platsen innehas av en man. I 
Hörnefors är istället åtta av elva ledamöter kvinnor, vilket ger en andel på 
72,7 %. I Sävar å andra sidan, är endast två av de elva ledamöterna kvinnor, det 
vill säga 18,2 % av ledamöterna. Sammantaget är 18 män och 15 kvinnor 
ordinarie kommundelsnämndsledamöter, vilket innebär att 45,5 % av leda-
möterna är kvinnor. I kommundelsförvaltningarna, som har hand om verksam-
heter som brukar betecknas mjuka, är en majoritet av de anställda kvinnor, 
vilket också generellt är fallet inom sådana områden. Överhuvudtaget är kvinnor 
ofta överrepresenterade inom kommunal verksamhet. I kommunen totalt sett är 
omkring 76 % av de anställda kvinnor och i nio av kommunens elva förvaltningar 
är majoriteten av de anställda kvinnor.96 

Integration 

2005 bodde 8 541 personer i Holmsund-Obbola. Av dessa var 522, dvs. ca sex 
procent, födda utomlands. Över hälften av de 522 kom från Finland och ett 
trettiotal kom från Norge. Trots att en exakt siffra över andelen utomnordiskt 
födda saknas, rörde det sig inte om mer än cirka två procent av befolkningen.97 I 
Hörnefors bodde samma år 4 417 personer, varav 131 var utrikes födda. 70 av 
dssa kom antingen från Norge eller från Finland, vilket innebar att 61 personer, 
ungefär en procent av hörneforsborna skulle kunna vara födda utanför Norden. 
Exakta siffror för detta saknas dock i statistiken.98 I Sävars kommundel, där 
Holmön är inräknad, bodde år 2005 6 315 personer, varav 230 personer var 
födda utanför Sverige. Minst 109 och som mest 114 av dem kom från Finland 
eller Norge. Holmöns fem utrikesfödda redovisas dock separat i källan, utan 
landspecifikation. Detta innebär att maximalt 1,9 % av befolkningen i kommun-
delen Sävar är född utanför Norden.99 

                                                                 
95 Umeå kommun, www.umea.se (2009-04-21). 
96 Umeå kommun, ”Umeå kommuns jämställdhetsplan för 2005-2008” http://www.umea.se/download/ 
18.3c6cfe2710af5588bc7800027600/J%C3%84MST%C3%84LLDHETSPLAN+2005-2008.pdf (2009-05-11). 
97 Umeå kommun, ”Områdesfakta Holmsund” http://www.umea.se/download/18.772fdc5f10c42e63852 
8000533/ Omr%C3%A5desfakta+2005+Holmsund.pdf (2009-04-21). 
98 Umeå kommun, ”Områdesfakta Hörnefors” http://www.umea.se/download/18.772fdc5f10c42e63852 
8000534/Omr%C3%A5desfakta+2005+Hornefors.pdf (2009-04-21). 
99 Umeå kommun, ”Områdesfakta Sävar”, samt ”Områdesfakta Holmön” http://www.umea.se/download/ 
18.772fdc5f10c42e638528000538/Omr%C3%A5desfakta+2005+Savar.pdf (2009-04-21) respektive 
http://www.umea.se/download/18.772fdc5f10c42e638528000532/Omr%C3%A5desfakta+2005+Holmon.pd
f (2009-04-21). 
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6. Erfarenheter från kommundelsmodellen 

”Vi har en ovanlig konstruktion. Jag tror inte att det är någon annan 
kommun som har den här konstruktionen… Det är många som tycker det 
där är konstigt, men i praktiken tycker jag att det fungerar väl.”100 

6.1 Målen om demokrati 

Flera av de mål som sattes upp vid införandet av kommundelsnämnder i Umeå 
kommun hade att göra med demokrati. Ett av dem var att förbättra den kom-
munala demokratin. Åsikterna angående om detta har uppnåtts eller ej går isär 
mellan de intervjuade. Intervjupersonerna berättar att kommundelsnämnderna 
och kommundelsförvaltningarna ordnar öppna möten för medborgarna och 
informerar om kommundelsnämnderna i skolor. I Holmsund har även telefon-
intervjuer förekommit för att ta reda på vad medborgarna tycker i olika frågor. 
Tillvägagångssättet har varit att en förfrågan om att ställa upp på intervju har 
skickats per brev, varefter de som svarat ja på denna förfrågan har ringts upp. 
Problemet har varit att många inte brytt sig om att svara på brevet och därmed 
inte heller intervjuats per telefon. I Hörnefors sker informationsspridning via en 
särskild hörna i kommunhuset, samtidigt som information läggs ut via kommun-
delarnas hemsidor. Socialdemokraternas ordförande i Sävar påpekar dock att 
informationsspridningen skulle kunna förbättras och utvecklas. Närheten mellan 
politikerna och medborgarna är ett återkommande inslag i flera intervjuer, då 
det är lätt för medborgarna i kommundelarna att tycka till i olika frågor.  

Lokalkännedom och närdemokrati 

”En fördel att vara en kommundel… är att vi politiker är väldigt nära 
medborgarna.”101 

Bland de politiker som bor i den kommundel de är politiker i, menar många att 
de känner till vad som försiggår lokalt, samtidigt som medborgarna inte är rädda 
att komma fram och diskutera eller ställa frågor om någonting politiskt, i mat-
affären eller någon annanstans. Flera av kommundelspolitikerna menar att de av 
medborgarna upplevs vara närmre och lättare att kontakta än politikerna på 
central nivå i Umeå. Kommunalrådet är dock tveksam till om detta stämmer och 
menar att det mer är politikernas personligheter som avgör hur tillgängliga de 
upplevs vara, men håller med om att kontakten mellan medborgare och politiker 
är en viktig ingrediens i demokratin. 

De tre cheferna för kommundelsförvaltningarna är av uppfattningen att den 
närhet som kommundelsorganisationen har till medborgarna bidrar till ökad 
närdemokrati, då det kan ge medborgarna känslan av att lättare kunna påverka, 
vilket också är en uppfattning som delas av stadsdirektören. Däremot är det med 
detta inte sagt om kontakterna faktiskt påverkar besluten eller ej, men medbor-
                                                                 
100 Jan Björinge, stadsdirektör i Umeå kommun. Plats och tid: Stadshuset i Umeå, 2009-04-01. 
101 Ingela Wallrud, (s) ordförande i Hörnefors kdn. Plats och tid: Hörnefors kommundelsförvaltning, 2009-
02-17. 
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garna kan åtminstone diskutera frågor och få sina synpunkter ventilerade, vilket 
en av intervjupersonerna poängterar. 

Spontan kontakt medborgare – politiker 

En av de intervjuade intresseföreningsrepresentanterna förklarar att fördelen 
med att ha kommundelspolitiker som bor i kommundelen är just den spontana 
kontakt som möten i mataffären ger. Han menar att det är vanligt i Sverige att 
privatpersoner diskuterar politik kring middagsbordet, utan att sedan engagera 
sig aktivt i de frågor som berörs. När medborgare och politiker råkar springa på 
varandra kan dock tankar föras vidare och frågor ställas, som annars inte skulle 
ha ställts. Fler av de intervjuande intressenterna beskriver en närhet till kom-
mundelspolitikerna, medan endast en av dem beskriver en kontakt med kom-
mundelspolitiker i något privat ärende. I övrigt är det just i egenskap av idrotts-
föreningsordförande eller dylikt som kontakterna har skett. 

”I Sverige sitter vi… över en fredagsmiddag och blir arg[a] och tycker det 
är fel, men vi gör ingenting… [M]an går inte aktivt på några möten… men 
man har många tankar.”102 

En av intressenterna som varit i kontakt med kommunala politiker privat, upp-
lever en stor skillnad mellan kontakten till kommundelsnämndens politiker, där 
avståndet är ganska litet, och kontakten till kommunens politiker, där avståndet 
är väldigt stort. 

De frågor som medborgarna tar upp med politiker eller tjänstemän berör inte 
bara kommundelarnas ansvarsområden, utan även sådant som styrs från cent-
rala Umeå. En av de intervjuade menar att detta kan vara positivt för medbor-
garna, eftersom kommundelspolitikerna kan vidarebefordra dessa frågor till de 
politiker och tjänstemän som är ansvariga. Detta skulle kunna innebära mer 
tyngd för frågan än om medborgarna på egen hand kontaktade ansvariga i 
centrala Umeå. En annan politiker menar istället att det är onödigt för nämnden 
att diskutera frågor som uppenbarligen inte är deras sak att avgöra.  

Politisk makt att påverka 

En majoritet av de intervjuade är positiva till kommundelsorganisationen och 
många tycker att den är bra för närdemokratin. Flera av intressenterna tror dock 
inte att kommundelarna har speciellt mycket att säga till om i stora frågor. Några 
kommundelspolitiker framhåller tveksamhet inför om demokratin påverkas 
speciellt mycket av att det finns kommundelsnämnder, då budgeten bestäms 
centralt och kommundelarna blir väldigt beroende och styrda av budgetens 
storlek. Två av dem upplever att politikerna i kommundelarna inte har någon 
makt, alternativt endast en svag makt. Med andra ord, menar moderaternas vice 
ordförande i Hörnefors, utgör organiseringen i kommundelsnämnder en falsk 
bild av demokrati. Bland de andra intervjuade finns flera som tycker att 

                                                                 
102 Anders Forsberg, ordförande i Holmsund City IBC. Plats och tid: Holmsund Citys kansli, 2009-03-20. 
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kommundelsnämnderna har ganska mycket att säga till om och som är nöjda 
med detta inflytande. Centerpartiets vice ordförande i Sävar kommundelsnämnd 
anser att politiker behövs i samhällen där missnöje finns, medan de blir 
överflödiga i välmående samhällen. Det är därför, menar han, i glesbygden och 
inte i tätorten som engagemanget finns i Sävars kommundel. Det är alltså inte 
förrän problem uppstår som kommundelspolitiker kontaktas. Ibland sker inte 
denna kontakt förrän någon stött på patrull i kommunen centralt och då vill få 
hjälp av sin kommundel. Det är dock lättare för politikerna att påverka ju 
tidigare de kontaktas, menar han. 

En av de intervjuade socialdemokraterna berättar att det inom det social-
demokratiska partiet, som innehar ordförandeposterna i kommundelsnämn-
derna, sker väl fungerande samarbeten, vilket också ökar deras möjligheter att 
påverka politiskt. En av oppositionspolitikerna påtalar att mycket bestäms hos 
socialdemokraterna, mellan kommundelarna och den centrala partiorganisa-
tionen, istället för att ta vägen från kommundelsnämnd till fullmäktige eller vice 
versa. 

Upplevelse av förtroendeuppdragen 

”Att bara sitta som företrädare… utan att kunna påverka… ser jag inte… en 
jättestor vinst med.”103 

Förtroendeuppdragen upplevs på olika sätt av de intervjuade politikerna. I en 
intervju beskrivs att det kan vara jobbigt att ta beslut som påverkar människor 
som är så pass nära som det är i de till invånarantalet relativt små kommun-
delarna, exempelvis vid beslut om nedläggning av en skola. En annan politiker 
förklarar att det kan vara nära till hands för medborgarna att anklaga eller 
kritisera de närmaste politikerna när missnöje uppstår, men menar att det vore 
en förlust att inte ha dessa kvar. En av de intervjuade uttrycker en förvåning över 
hur individer i befolkningen ibland väljer att reagera på beslut de inte tycker om, 
medan en annan meddelar att det varken från intervjupersonens sida eller från 
av henne tillfrågade partikollegor upplevs påfrestande att ta beslut som påverkar 
personer i närheten. Visserligen, menar hon, kan det tas känsliga beslut, men 
jämfört med exempelvis socialnämnden är det färre personer som besluten i 
kommundelsnämnden rör. En av intervjupersonerna förklarar att stämningen i 
kommundelsnämnden ibland kan bli otrevlig och spydig när det uppstår 
politiska meningsskiljaktigheter, medan det är ett desto bättre klimat när leda-
möterna kan samarbeta om saker som alla tycker är positiva för kommundelen. 
En annan fråga som har med förtroendeuppdragen att göra är de kommun-
delspolitiker som representerar partier som saknar en lokalavdelning i kom-
mundelen. De kan råka ut för att de får handlingar inför ett nämndsmöte om-
kring en vecka innan mötet och att det under denna tid inte är något kommunalt 
partimöte där frågorna kan diskuteras inom partiet. De politiker som inte har 
stödet från en lokalavdelning inom sitt parti får då på annat sätt försöka 
diskutera frågorna med partikollegor eller avgöra frågorna på egen hand. I 
                                                                 
103 Nicklas Sandström, (m) vice ordförande i Hörnefors kdn. Plats och tid: Stadshuset i Umeå, 2009-02-20. 
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intervjuerna framträder variation kring upplevelsen av förtroendeuppdraget 
utifrån denna aspekt. 

Förtroendevalda och bostadsort 

Ett av målen med kommundelsorganisationen var att underlätta rekryteringen 
av politiker. Kommundelspolitikerna är eniga om att kommundelsorganisatio-
nen innebär fler politiker, då det är flera av politikerna i kommundelsnämnderna 
som inte har andra politiska uppdrag. Hur de intervjuade sedan väljer att tolka 
detta varierar. Det kan tolkas som att det ger en politisk legitimitet, eller att det 
ger en falsk bild av förbättrad demokrati, beroende på hur ledamöterna ser på 
kommundelsnämndernas påverkansmöjligheter. 

I kommunen finns en överenskommelse om att försöka tillsätta politiker till 
kommundelsnämnderna som bor i respektive kommundel. Detta är dock inte 
lagstadgat. Vissa partier har svårt att uppfylla detta önskemål. I en intervju redo-
visas problem med att överhuvudtaget hitta politiker till kommundelsnämnder-
na eftersom partiet saknar eller har väldigt få medlemmar som bor i kommun-
delarna. 

När kommunalrådet får frågan om kommundelsnämnderna är en karriärväg 
för politiker, svarar han att det inte är någon annan karriärväg än andra 
nämnder och styrelser. Däremot lyfter han fram ett problem som är samman-
kopplat med boendefrågan. Problemet är att vissa kommundelspolitiker även 
sitter i centrala nämnder, som sköter samma områden som hanteras i kommun-
delarna men för kommunen i övrigt. Somliga menar då att politiker som bor i en 
kommundel inte ska sitta i en nämnd som inte ansvarar för den kommundelen. 
Å andra sidan menar kommunalrådet att om någon som bor i en kommundel 
arbetar inne i centrala Umeå, kanske den personen har bättre insyn i vad som 
händer i staden och mer kontakt med medborgare som bor där. Frågan, menar 
kommunalrådet, är väldigt känslig och svår att få igång en diskussion kring. 

Medborgarnas politiska engagemang 

Huruvida kommundelsorganiseringen har påverkat det politiska engagemanget i 
befolkningen generellt eller ej, det vill säga om organisationsformen fått fler att 
gå med i politiska partier eller dylikt, vill kommunalrådet inte dra några slut-
satser om. Han tror dock inte att organisationsformen har någon inverkan på 
detta, utan menar istället att det är andra orsaker som ligger bakom upp- och 
nedgångar i befolkningens politiska engagemang. Det kommer inte heller fram 
någonting i andra intervjuer som tyder på att organisationsformen skulle ha 
inverkan på detta. En av de intervjuade gissar istället att kommundelsorganisa-
tionen leder till att invånarna inte behöver engagera sig lika mycket, då det finns 
politiker som lyfter fram kommundelens intressen. 
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Mandatfördelningen i kommundelsnämnderna 

En fråga som har diskuterats på både nationell och lokal nivå i Umeå och i andra 
kommuner, är hur mandaten skall fördelas i kommundelsnämnderna. Av de 
intervjuade politikerna som har valt att kommentera detta, förklarar alla, både i 
majoritet och i opposition, att de inte tycker att detta ska styras av valresultaten i 
kommundelarna, utan av mandatfördelningen i kommunfullmäktige, det vill 
säga på det sätt som det hittills har varit. Argumentet är att det för att den kom-
munala verksamheten ska kunna fungera är viktigt att den fördelning som finns i 
kommunfullmäktige är densamma i alla nämnder. Annars försvåras fullmäktiges 
möjligheter att leda kommunen. Detta är samma argument som har förts fram 
på riksdagsnivå och är en viktig orsak till att en lagändring som skulle innebära 
att det blev tillåtet att basera mandatfördelningen på valresultatet i kommun-
delarna, aldrig har genomförts. 

6.2 Målet om effektivitet 

Ett av de mål som sattes upp av kommunen när kommundelsorganisationen 
infördes gällde att denna skulle bidra till att öka effektiviteten. Till detta hör vilka 
befogenheter kommundelarna har, vilken kompetens som finns i förvaltning-
arna, samt hur organisationen fungerar internt samt i förhållande till kommunen 
i övrigt och till andra aktörer i kommundelarna. 

Ansvar ur effektivitetssynpunkt 

En effektivitetsfråga som inte befinner sig långt från demokratifrågan, är i vad 
mån kommundelsnämnderna har rimliga befogenheter. Flera politiker menar att 
kommundelsnämnderna har ganska mycket att säga till om, medan andra inte 
håller med. Precis som för andra nämnder är mycket lagstadgat. I Holmsund-
Obbola har nämnden på senare tid fått agera remissinstans, vilket inte är deras 
egentliga uppgift, något som de båda intervjuade politikerna påpekar. Detta är 
inte unikt för just Holmsund-Obbola, utan förekommer enligt politiker- och 
tjänstemannakällor även i Hörnefors. Moderaternas representant i Hörnefors 
anser att kommundelarna inte har något viktigt att säga till om, utan att de i hög 
grad måste anpassa sig till vad som bestäms centralt. Istället kommer irrelevanta 
frågor upp på mötena, som tar tid och som inte är nämndernas sak att bestäm-
ma. Flera av de intervjuade intressenterna tror inte att kommundelarna har 
speciellt mycket att säga till om i de stora frågorna, utan att det där gäller för 
kommundelspolitikerna att lobba mot staden. Ändå är de flesta väldigt positiva 
till kommundelsorganisationen. Den centerpartistiska kommundelspolitikern i 
Sävar menar att kommundelsnämndernas främsta uppgift är att se till att budge-
teringen från kommunen blir rätt och menar att kommunen än så länge ofta har 
lyssnat på nämndens synpunkter. 

En av kommundelspolitikerna funderar på om det hade varit effektivare att 
delegera ansvaret direkt till verksamheterna och hoppa över nämnderna, om det 
är vad verksamheterna själva vill. Kommundelsnämnder och andra nämnder kan 
eventuellt upplevas som ett hinder i dessa sammanhang, menar hon. Modera-
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ternas ledamot i Hörnefors tycker att kommundelsorganisationen är en onödig 
administrativ överbyggnad och att det ur effektivitetssynpunkt hade varit bättre 
att ta bort den. Även en av intressenterna är tveksam om det är speciellt ekono-
miskt effektivt att ha kommundelsorganisationen kvar. Hon säger sig inte vara 
ensam om att fundera på just denna aspekt. Hon ser fördelar för de som är i 
behov av exempelvis socialtjänst, samt för idrottsledare när det gäller lokal-
bokningar, men för andra medborgare kanske inte kommundelsorganisationen 
behövs. De intervjuade ur kommunledningen menar dock att de inte har sett 
någonting som tyder på att organisationsformen skulle vara dyrare eller mindre 
effektiv, eller att stordriftsfördelar skulle genereras av att centralisera verksam-
heterna. Kommundelsnämnderna får likt andra nämnder budgetar som ska 
hållas, vilket stadsdirektören konstaterar sköts bra sett till både verksamheter-
nas kvalitet och ekonomihanteringen. 

Politiker från både Sävar och Hörnefors nämner att deras kommundelar vissa 
år har lyckats få överskott i ekonomin, på grund av en god ekonomisk förvalt-
ning. För Hörnefors del ledde detta till att budgeten minskade året därpå, vilket 
moderaternas ledamot i Hörnefors uppfattar som ett straff och menar att en 
oekonomisk hantering istället skulle kunna ge större budget kommande år. 

I Sävar menar ordföranden i kommundelsnämnden att de förr var tvungna att 
arbeta mycket med att trycka på för att få kommunen att budgetera mer pengar 
till kommundelen, för att därigenom kunna ge liknande förutsättningar i kom-
mundelen som i kommunen i stort. Likställighetsprincipen104 används för övrigt 
av politiker för att argumentera både för och emot kommundelsorganisationen, 
men det finns olika uppfattningar i fråga om ifall organisationsformen påverkar 
likställigheten i kommunen positivt, negativt eller inte alls. När organisationen 
argumenteras påverka likställigheten i kommunen negativt, liknar diskussionen 
den om bytänkande. Det finns enligt flera intervjupersoner tendenser till att 
medborgare tänker på sitt eget närområde, såsom sin egen by, och glömmer bort 
eller av annan orsak inte ser helheten. Ordföranden för nämnden i Sävar påpekar 
att nämnden försöker att inte låta sig påverkas av detta. 

Bara mjuka områden 

I Hörnefors är de som intervjuats inom förvaltningen nöjda med de ansvars-
områden som kommundelarna har, vilka till skillnad från de tekniska områdena 
hör ihop genom att de är inriktade mot brukarna och alla rör så kallade mjuka 
områden. I en av intervjuerna framkommer dock att många hörneforsbor hade 
tyckt det varit smidigare att ha de tekniska områdena kvar i kommundelen. I de 
andra kommundelarna hade förvaltningscheferna gärna sett att dessa delar hade 
varit kvar, med motiveringen att detta skulle öka möjligheterna till samordning 
och göra arbetet smidigare. För Sävars del, konstaterar kommundelschefen, har 
centraliseringen lett till att fler uppgifter har lagts ut på entreprenad. Även 
politiker i Holmsund-Obbola och Sävar är missnöjda med att de inte har kvar 
ansvaret över de tekniska områdena. En ledamot från Centerpartiet önskar 

                                                                 
104 ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 
annat.” Kommunallag (1991:900) 2:2. 
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särskilt att kommundelsnämnderna ska få mer att säga till om i planfrågor. Han 
anser vidare att flytten av de tekniska områdena är en förlust och tror inte den 
genererat effektivitetsvinster. De intervjuade i kommunledningen är dock över-
ens om att kommundelarnas ansvarsområden är bra som de är, och menar att 
kommundelarna inom sina områden har mycket att säga till om. Kommunal-
rådet understryker att kommundelsnämnderna precis som andra nämnder lyder 
direkt under kommunfullmäktige. 

Att de intervjuade tjänstemännen i Hörnefors är positiva till kommundelarnas 
ansvarsområden kan jämföras med vad kommundelarna ansåg 1997, strax innan 
flytten av de tekniska områdena, då de fick ventilera sina åsikter. Holmsund-
Obbola och Sävar var då negativa till flytten, medan Hörnefors av ekonomiska 
skäl inte protesterade mot den. 

Bredd eller specialisering 

Förvaltningscheferna i kommundelarna upplever inget större problem med att 
hitta personal. Istället beskrivs ett högt tryck på utannonserade tjänster och att 
Umeå är en utbildningsort förklaras ligga bakom att det för kommunen ibland är 
alltför lätt att hitta kompetent personal som ibland t.o.m. är överkvalificerad. 
Några skillnader i detta avseende tycks heller inte finnas mellan fack- och kom-
mundelsförvaltningar. För Hörnefors del, som ligger längst från Umeå av kom-
mundelarna, är dock pendlingen ett problem emellanåt, framförallt vid rekry-
tering av vikarier under korta perioder till skola och förskola. De intervjuade 
understryker dock att denna problematik inte har att göra med kommundels-
organisationen. 

”Här är man halvexpert på allt, men samtidigt har man en bättre… 
[överblick över] allt som händer och sker.”105 

På grund av att de är så små saknar kommundelförvaltningarna resurser för att 
anställa specialister, men de har i stället tillgång till den expertis som finns hos 
fackförvaltningarna. Bland annat på grund av att personal över tiden kommer 
och går, har dock denna fria tillgång till specialister fallit i glömska. Intrycket 
från de intervjuade är dock att det i dagsläget fungerar bra att använda specia-
listerna. En av förvaltningscheferna påpekar att i frågor där kommundelsnämn-
derna saknar specialistkunskaper har det för det mesta räckt med den kompe-
tens som finns i den lilla men breda förvaltningen. 

Otydligt för medborgarna 

Enligt stadsdirektören är det ibland otydligt för medborgarna vad som styrs 
centralt i Umeå och vad som ligger på kommundelarnas bord. Som exempel 
anger han att stadsplanering, miljö och hälsa inte är kommundelarnas ansvars-
områden. Å andra sidan, fortsätter han, vet antagligen inte alla som bor inne i 

                                                                 
105 Annica Brander, verksamhetschef för Holmsunds äldrecenter. Plats och tid: Holmsunds äldrecenter, 
2009-03-12. 
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Umeå vem det är som gör vad i fackförvaltningarna. Utformningen av kommu-
nens service till medborgarna är ett pågående arbete, där det som eftersträvas är 
att medborgarna inte ska behöva veta hur kommunen är organiserad för att 
kunna få rätt service. När medborgarna ställer frågor om saker som inte tillhör 
kommundelarnas ansvarsområden, kan både nämnderna och förvaltningarna 
hjälpa dessa att kontakta de ansvariga i centrala Umeå, antingen direkt eller 
genom att hänvisa medborgarna till rätt person. Chefen för förvaltningen i 
Hörnefors berättar att de bland annat genom information på hemsidan förklarar 
för medborgarna vem de kan vända sig till i olika ärenden. Hennes intryck är att 
antalet synpunkter från medborgare i frågor som inte rör kommundelens 
ansvarsområde har minskat under hennes fyra år som förvaltningschef. 

Samarbete inom kommundelarna 

Inom var och en av de tre kommundelarna eftersträvas mycket samarbete, 
mellan förvaltningens olika verksamheter och med andra aktörer. Detta ses som 
kommundelarnas styrka, eftersom de genom att ha flera verksamheter inom 
samma förvaltning, har nära till samarbete och lättare att få en överblick över 
helheten. Stadsdirektörens intryck är att dessa gränsöverskridande verksamheter 
fungerar bättre inom kommundelarna än mellan fackförvaltningarna. Ett exem-
pel på vad som sker inom kommundelsförvaltningarna är att skola och social-
tjänst samarbetar, eftersom det är samma barn det rör sig om. Ett annat exempel 
är att studiebesök genomförs, dels av tjänstemän för att se hur andra verksam-
heter arbetar och dels av politiker för att få en inblick i de olika kommundels-
verksamheterna. Ytterligare ett exempel är att det i Holmsund i dagsläget byggs 
upp ett center där skola och fritidsverksamhet är samlade på ett och samma 
ställe. Samtidigt framkommer från en av de intervjuade en önskan om att göra 
samarbetena ännu bättre och att samarbeta i ännu större utsträckning. 

Att kommundelarna är små och har många uppgifter gör att det kan gå fort att 
genomföra saker, eftersom det är lätt att få tag i de berörda, samtidigt som frågor 
inom förvaltningen inte behöver dra ut på tiden. Med flera olika verksamheter 
inom samma förvaltning underlättas snabba och smidiga kontaktvägar. Alla 
inom förvaltningen vet vem som ansvarar för vad och slipper fråga sig fram till 
rätt person när frågor uppkommer. Det är därmed även lätt för dem att hänvisa 
medborgare till rätt person. Politiker, förvaltningschefer och andra tjänsteper-
soner har nära till varandra och från tjänstemannanivå upplevs en större frihet 
att genomföra egna idéer, i jämförelse med kollegor i centrala Umeå. Samarbetet 
inom förvaltningen och inom kommundelen tenderar att fungera bättre än 
samarbeten med centrala staden. En av de intervjuade politikerna menar att 
samarbete med andra aktörer inom kommundelen är en överlevnadsstrategi och 
att det också ger möjligheter att spara skattepengar. I Hörnefors berättar en av 
dessa andra aktörer att samarbetet med kommundelsnämnden framförallt på 
senare år fungerat bra och har förbättrats mycket, tack vare engagerade politiker. 
Andra intressenter konstaterar att det underlättar för dem att ha nära till 
politiker och tjänstemän, bland annat vid bokning av lokaler. Det blir person-
kontakt istället för ifyllande av blanketter. 
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Det finns flera goda exempel på lokala samarbeten i kommundelarna. I Hörne-
fors finns ett hälsosamarbete med namnet Folkhälsorådet, i vilket aktörer från 
bland andra kommundelsnämnden, kommundelsförvaltningen, landstinget, 
Hörnefors församling och PRO deltar. I Holmsund-Obbola finns den ideella 
föreningen Skärgårdsviljan, som bland annat kommundelsnämnden är medlem 
i, men där även företag, föreningar och privatpersoner kan vara med. Föreningen 
arbetar bland annat för att få barnfamiljer att flytta till kommundelen. I Sävar 
har idrottsklubben Täfteå IK genom sitt aktiebolag kommit överens med kom-
mundelsnämnden om att bygga två fotbollsplaner, en i Sävar och en i Täfteå, 
istället för endast en plan, som kommundelsnämnden först hade planerat. 

Samarbete med övriga kommunen 

”[D]et är ett sätt att hålla kommundelarna på kartan.”106 

Förvaltningscheferna i kommundelarna träffas regelbundet. Eftersom de har 
flera områden som de ansvarar för, kan det vara svårt att hålla sig ajour och 
kunna följa allt som händer i landet. Genom regelbundna träffar med fackför-
valtningarna, som har personer med nätverk i länet och landet, får de dock infor-
mation om vad som är på gång. Svårigheten att hålla sig uppdaterad lyfts fram 
som en nackdel för kommundelscheferna, som inte har tid att skaffa sig och upp-
rätthålla sådana nätverk. Cheferna för fack- och kommundelsförvaltningarna 
träffas även för att diskutera frågor som kräver konsensus i kommunen. Social-
direktören och skoldirektören har ett övergripande utvecklingsansvar för sina 
områden i kommunen, vilket även innefattar kommundelarna. Dessa direktörer 
träffar därför kommundelarnas förvaltningschefer regelbundet. Samarbete mel-
lan kommundels- och fackförvaltningarna behövs även på grund av den tidigare 
nämnda bristen på specialistkompetens hos kommundelsförvaltningarna. För att 
inte glömmas bort och för att kunna vara med i existerande nätverk kan en av 
kommundelscheferna representera de andra och därigenom vara med i fler sam-
manhang. Kommunledningen har också arbetat med att kommundelarna inte 
ska glömmas bort av fackförvaltningarna. 

”Från centralt håll finns kritik mot kommundelarna. De har inte det 
inflytandet… över oss”107 

Kontakten mellan kommunledningen och politikerna i kommundelsnämnderna, 
samt med förvaltningscheferna i kommundelarna fungerar bra enligt alla inblan-
dade parter som har intervjuats. Däremot har det tidigare funnits och finns 
fortfarande tjänstemän inom fackförvaltningarna som är negativt inställda till 
kommundelsmodellen. Detta har politiker, förvaltningschefer och tjänstemän i 
kommundelarna upplevt antingen personligen eller indirekt. De menar att detta 
är problematiskt och medför att de i viss mån fortfarande är tvungna att 
framhäva och försvara kommundelarna. En förvaltningschef i en kommundel 

                                                                 
106 Peter Olofsson, (s) ordförande i Holmsund-Obbolas kdn. Plats och tid: Umeå universitet, 2009-02-09. 
107 Gith Kvarnström, enhetschef för kultur i Hörnefors. Plats och tid: Hörnefors bibliotek, 2009-03-16. 
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tycker att de ibland behandlas som om de vore ett b-lag jämfört med fackförvalt-
ningarna. Kommunledningen har försökt motarbeta detta, vilket också har lett 
till att färre tjänstemän numera är negativt inställda. 

Framtiden 

Många av de intervjuade är positiva till kommundelsorganisationen. Samtidigt 
påpekar flera av dem att de inte tror att kommundelarna skulle klara sig bra 
ekonomiskt om de var egna kommuner. En intressent menar att det skulle 
krävas ett större engagemang hos medborgarna om kommundelsnämnderna för-
svinner. En och annan tveksam röst till organisationen finns dock bland de 
intervjuade. Kommunalrådet menar att kommundelsförvaltningarna kanske kan 
slås ihop med fackförvaltningar, utan att kommundelsnämnderna försvinner. I 
Umeå centralt har sedan några år tillbaka fyra fackförvaltningar slagits ihop till 
Samhällsbyggnadskontoret. De fyra nämnder som är kopplade till dessa områ-
den finns dock kvar var för sig. Dessa är byggnadsnämnden, miljö- och hälso-
skyddsnämnden, organisationsnämnden och tekniska nämnden. Kommunal-
rådet menar att detta även kan stå som modell för kommundelsorganisationen. 

”Det är inte alls säkert att… förvaltningen och kommundelsnämnden bör 
ha samma gräns.”108 

6.3 Bieffekter 

Bieffekter är effekter som en insats får utanför dess målområde. Eftersom de mål 
som sattes upp vid införandet av kommundelsnämnder i Umeå var väldigt breda 
i sin utformning, hamnar de flesta effekterna på ett eller annat sätt inom insat-
sens målområde. Någonting som inte finns med i målen är frågan om jämställd-
het och integration. Intervjupersonerna har fått fundera på om kommundels-
organisationen har någon inverkan på jämställdhet och integration, samt hur 
denna inverkan i sådana fall ser ut. 

Integration 

Kommunledningen, intervjuade intressenter och de flesta av de intervjuade 
kommundelspolitikerna tror inte att organisationsformen med kommundels-
nämnder och kommundelsförvaltningar påverkar integrationen på något sätt och 
flera av dem nämner att de inte sett några studier eller dylikt som skulle tyda på 
det. Integration är inte heller någonting som just kommundelarna arbetar extra 
för, utan i den mån sådant arbete utförs sker detta i hela kommunen. I flera 
intervjuer nämns det lilla formatet som en potentiell fördel för integrations-
arbete, men samtidigt säger många att det knappast finns några invånare i 
kommundelen som är födda utomlands, eller åtminstone utanför Norden och att 
det därmed inte blir fråga om någon integration. En av kommundelspolitikerna 
förklarar att personer med utländsk bakgrund inte söker sig till glesbygden och 
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en annan menar att det har att göra med att det mest finns villor i kommun-
delarna. Inte heller förvaltningscheferna anser att organisationsformen med 
kommundelar har någon betydelse vad gäller integration. 

Jämställdhet 

Jämställdheten tycks inte heller påverkas av kommundelsorganisationen, enligt 
intervjupersonerna. Det arbete som sker i denna fråga är inte någonting som är 
specifikt för kommundelarna, utan gäller i hela kommunen. Dock nämns att 
kommundelarna har hand om de så kallade mjuka områdena, som generellt är 
väldigt kvinnodominerade, vilket också är fallet i kommundelsförvaltningarna. 
Från tjänstemannahåll påpekas också att eftersom förvaltningen är liten, finns 
det ingen som är anställd i syfte att arbeta med just jämställdhetsfrågor. Detta 
innebär att alla måste jobba med frågan som en del i sitt arbete, vilket kan få till 
följd att jämställdhetsarbetet glöms bort. 

7. Slutsatser 

7.1 Hur demokratin påverkas av kommundelsorganisationen 

Det finns en närhet i kommundelarna mellan politiker och medborgare, vilket 
främst verkar gälla för de politiker som är bosatta i respektive kommundel, 
samtidigt som det finns en uppfattning om att detta främjar närdemokratin. 
Huruvida medborgarna i kommundelarna genom kommundelsorganisationen i 
slutänden har lättare att påverka politiskt, vilket är ett av målen med kommun-
delsnämnderna, får dock förbli osagt. Närheten till politikerna tar sig bland 
annat uttryck i att medborgare ställer frågor till dem och kommer med kommen-
tarer och idéer vid spontana möten i exempelvis den lokala mataffären. Detta 
tyder på att kontakterna mellan politiker och medborgare förbättrats sedan före 
kommundelsnämndernas införande, vilket är ett annat mål med dem. Medbor-
garinitierade kontakter med både förvaltningstjänstemän och kommundels-
politiker handlar dock inte alla gånger om sådant som kommundelarna råder 
över. Många av de intervjuade menar att kommundelarna har ett stort politiskt 
inflytande inom sina geografiska områden, medan andra anser att kommun-
delarna är väldigt styrda av vad som bestäms centralt i kommunen och därmed 
inte har speciellt mycket att säga till om. Upplevelsen av ökad eller oförändrad 
demokrati varierar i vissa fall med upplevelsen av kommundelsnämndernas 
politiska påverkansmöjligheter. Alternativet att förmedla politiska frågor från 
partiernas lokalavdelningar till den kommunala huvudorganisationen väljs också 
av exempelvis socialdemokraterna, som har ganska starka lokalavdelningar till 
skillnad från andra partier som ofta helt saknar lokalavdelningar i kommun-
delarna. Detta alternativ har hela tiden funnits och kommer att finnas så länge 
dagens partipolitiska ordning finns kvar, oavsett om kommundelsorganisationen 
finns eller ej. 

Det framkommer ingenting som tyder på att det politiska engagemanget bland 
invånarna i kommundelarna skulle ha ökat på grund av kommundelsorganisa-
tionen. Däremot gissar en av de intervjuade att kommundelsnämnderna minskar 
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nödvändigheten av ett medborgerligt engagemang. För att kunna veta mer om 
detta krävs dock en undersökning av medborgarnas åsikter, vilket inte ingår i 
denna utvärdering. 

Vad gäller upplevelsen av att vara politiker i en kommundelsnämnd framkom-
mer att det kan vara påfrestande att ta beslut som påverkar människor i deras 
närhet negativt, vilket kan ta sig i uttryck att människor blir arga på kommun-
delspolitiker och inte alltid drar sig för att visa detta. Det framkommer också att 
det i nämndarbetet kan uppstå otrevliga situationer när åsiktsskillnaderna 
mellan partierna gör sig tydliga. Att vara kommundelspolitiker upplevs av andra 
som ett roligt uppdrag, utan några speciellt obehagliga inslag, vilket visar att 
uppdragen upplevs på varierande sätt av politikerna. 

Det finns en överenskommelse mellan partierna att försöka tillsätta politiker 
som är boende i respektive kommundel i kommundelsnämnderna, men beroen-
de på hur partiernas organisation ser ut och var deras medlemmar bor, är detta 
någonting som inte alla partier följer. Samtidigt finns det politiker som bor i 
någon av de tre kommundelarna, men sitter i centrala nämnder som ansvarar för 
samma verksamheter som kommundelsnämnderna svarar för, men för resten av 
kommunen. Detta är en fråga som verkar svårdiskuterad och känslig eftersom 
politikern därmed är med och bestämmer i frågor som inte berör hennes eller 
hans hemort. 

I den politiska debatten om kommundelsnämndernas utformning har det 
återkommande diskuterats om mandatfördelningen ska avspegla kommunfull-
mäktiges sammansättning, motsvara valresultaten i kommundelarna eller bygga 
på direktval i kommundelarna. De som väljer att kommentera detta i utvärde-
ringen är alla överens om att dagens lagstiftning bör gälla även i fortsättningen, 
det vill säga att kommundelsnämndernas mandatfördelning ska motsvara den 
som finns i fullmäktige. 

7.2 Hur effektiviteten påverkas av kommundelsorganisationen 

Effektivitetsaspekter som undersöks i intervjuerna är bland annat om kommun-
delarnas nämnder och förvaltningar utför lämpliga uppgifter, samt hur samord-
ning och samarbeten fungerar. Åsikterna om i vad mån kommundelsnämnderna 
har makt går isär bland de intervjuade, vilket också berör frågan om uppgifter-
nas lämplighet. Det kan dock konstateras att kommundelsnämnderna på senare 
tid har blivit remissinstanser, vilket inte är någon ursprunglig uppgift. Tre olika 
förslag till vad som kan göras med kommundelsorganisationen i framtiden har 
framkommit bland de intervjuade: Att ta bort organisationen då den upplevs 
som en onödig administrativ överbyggnad, att ha kvar verksamheten som den är, 
då kommundelarna anses hantera sina verksamheter ekonomiskt effektivt och 
med god kvalitet, eller att kvar kommundelarnas nämnder men ta bort deras 
förvaltningar. Svaren avspeglar olika uppfattningar i fråga om tron på att kunna 
uppnå stordriftsfördelar i förhållande till tron på att kunna styra effektivt nära 
verksamheten. 

Likställighetsprincipen kan användas som argument både för och emot orga-
nisationsmodellen. Varje kommundel ges möjlighet att bestämma hur budgeten 
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ska fördelas mellan sina verksamheter, vilket skulle kunna skapa ojämlikheter i 
kommunen i stort. Kommundelsnämnderna kan också vara ett medel för att se 
till så att kommunens ytterområden inte glöms bort. Det har inte framkommit 
någonting i intervjuerna som belägger att organisationsformen skulle påverka 
likställigheten, men för att kunna avgöra detta med säkerhet krävs komplette-
rande studier, t.ex. en ekonomisk studie av verksamheternas ekonomi och en 
undersökning av medborgarnas uppfattningar. I en utvärdering av stadsdels-
nämnderna i Stockholm 2001 framkom dock att likställigheten inte hade påver-
kats, trots att stadsdelsnämnderna precis som kommundelsnämnderna i Umeå 
har möjlighet att fördela resurser mellan olika verksamheter. 

Umeås kommundelsnämnder ansvarar inom sina geografiska gränser för 
socialtjänst, barnomsorg, förskola, grundskola och kultur- och fritidsverksamhet, 
medan vissa facknämnder har ett övergripande utvecklingsansvar inom vilket 
även kommundelarnas verksamheter räknas in. Kommundelsnämndernas områ-
den är sådana som brukar benämnas mjuka. Kommunledning och vissa av de 
intervjuade tjänstemännen är nöjda med denna uppsättning, eftersom områdena 
är brukarorienterade, lätta för medborgarna att ha åsikter om och lätta att 
samverka inom. Andra intervjuade hade istället velat se att all kommunal verk-
samhet i kommundelarna, däribland tekniska områden, leddes av kommundels-
nämnderna, vilket anses skulle kunna ge bättre samverkansmöjligheter och 
effektivitetsfördelar. De tekniska områdena togs bort från kommundelarnas 
ansvar 1998. Det är osäkert om flytten har lett till några effektivitetsvinster, men 
det är en fråga som engagerar många av de intervjuade. 

Genom att kommundelarna är så små och har begränsade ekonomiska 
resurser är det inte möjligt för dem att ha egen specialistkompetens. I stället ska 
fackförvaltningarnas specialister vara tillgängliga även för kommundelsförvalt-
ningarna. Detta har emellanåt inte fungerat speciellt bra, bland annat på grund 
av att personal har bytts ut och att det därför glömts bort att denna möjlighet 
finns. De intervjuade menar dock att detta i dag fungerar bra. 

Kommundelsorganisationens främsta fördel är enligt en enig skara inter-
vjuade de interna samarbetsfördelar det ger att ha flera verksamheter samlade 
inom en förvaltning. Det finns också ett gott samarbete med andra aktörer inom 
kommundelarna. Kommundelsförvaltningarnas kontakter med kommunled-
ningen beskrivs av båda sidor fungera väl. Däremot har det framför allt förr, men 
i viss mån fortfarande, varit problematiskt vad gäller kontakten med fackför-
valtningarna. Kritik mot kommundelsorganisationen från enskilda tjänstemän 
inom fackförvaltningarna har lett till problem som både kommundelarna och 
kommunledningen har försökt motverka, med ett relativt gott resultat. 

7.3 Avvägning demokrati – effektivitet 

När Sveriges kommuner ökade i storlek och minskade i antal genom samman-
slagningar mellan 1950-talet och 1970-talet, gjordes detta för att kommunerna 
skulle klara av att hantera de uppgifter som de fick sig tilldelade. Diskussionen 
kom då att handla om vad som skulle göras åt det faktum att antalet folkvalda 
minskade och demokratin förändrades. En lösning som bland annat Umeå 
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kommun provade var att införa kommundelsnämnder, med motiveringen att 
sådant skulle förbättra den lokala demokratin. Även argumentet att effektivisera 
genom närstyrning användes, men betoningen låg på demokratiaspekterna. De 
som var närmast berörda av en verksamhet, vilket bedömdes vara de som bodde 
närmast den, var de som skulle ha inflytande över verksamheten. När det i Umeå 
kring decennieskiftet 1990 blev tal om att förändra verksamheten, vilket ledde 
till att Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar hade kvar sina kommundels-
nämnder med ökade ansvar och de andra fem kommundelsnämnderna avveck-
lades, betonades främst effektiviteten. Samordning av verksamheter inom de 
kvarvarande kommundelsorganisationerna är ett exempel på detta. Demokratin 
var dock inte alldeles bortglömd. Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle ge 
förslag på hur invånarnas politiska inflytande skulle organiseras utan de fem 
borttagna kommundelsnämnderna. Nästa förändring kom när de tekniska områ-
dena centraliserades i kommunen 1998. Även här var det effektiviteten som stod 
i fokus. 

De intervjuade lyfter fram en effektivitetsaspekt, nämligen samarbetet mellan 
verksamheterna inom kommundelsförvaltningarna, som kommundelsorganisa-
tionens främsta fördel. Samtidigt är många av dem överens om att organisations-
formen är bra för närdemokratin, även om det finns en och annan som är av 
avvikande mening. Åsiktsskillnaderna gäller inte minst bedömningen av om de 
valda representanterna har någon faktisk makt, vilket är en av indikatorerna för 
demokrati. Vad gäller effektiviteten hanteras ekonomin bra av kommundelarna, 
medan samarbetet med resten av kommunen har haltat under åren. Bland annat 
tack vare insatser från kommunledningens sida har detta dock förbättrats under 
senare år. Det finns också kritiska röster bland de intervjuade, som menar att ett 
borttagande av kommundelsorganisationen skulle kunna ge en effektivare kom-
munal organisation. 

7.4 Vilka bieffekter kommundelsorganisationen givit upphov till 

I denna utvärdering har det inte framkommit speciellt många bieffekter, det vill 
säga effekter orsakade av organisationsformen, som inte hamnar inom något av 
målområdena. Detta beror inte minst på att målformuleringarna är väldigt 
breda. Eventuella integrations- och jämställdhetseffekter, som båda är utanför 
målområdena, har undersökts särskilt. Andelen medborgare i kommundelarna 
som är födda utanför Norden är väldigt låg och aldrig över två procent, varför de 
intervjuade menar att det inte finns några människor att integrera. Inte heller 
jämställdheten tycks påverkas av kommundelsorganisationen. Kommundelarna 
har dock inga egna jämställdhetsexperter. En av de intervjuade lyfter fram detta 
som en potentiell nackdel för jämställdhetsarbetet, som då kan komma att 
glömmas bort. Ett övergripande jämställdhetsarbete förekommer dock i hela 
kommunen, vilket också inkluderar kommundelarna. 
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7.5 Fortsatta studier 

Av de politiska partierna i kommunen är det två borgerliga partier som vill 
avveckla kommundelsmodellen, medan de andra i hög grad verkar vara positiva 
till den. Även organisatoriska förändringar av modellen är möjliga. Vad som 
komma skall är svårt att sia om. Det ska bli intressant att se hur kommun-
delsorganisationen står sig i ännu en lågkonjunktur. Denna utvärdering har 
kunnat bidra med många svar i fråga om erfarenheter från kommundelsorga-
nisationen i Umeå kommun, men för att få en bättre bild av organisationens 
effekter bör ytterligare studier genomföras. Detta innefattar mer ingående 
analyser av kommundelarnas ekonomi samt av de erfarenheter medborgarna har 
av organisationsformen. 
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IV. Intervjuer 

Jan Björinge, stadsdirektör i Umeå kommun. Plats och tid: Stadshuset i Umeå, 2009-04-
01. 

Annica Brander, verksamhetschef för Holmsunds äldrecenter. Plats och tid: Holmsunds 
äldrecenter, 2009-03-12. 

Lena Carlsson, chef för Sävars kommundelsförvaltning. Plats och tid: Sävars 
kommundelsförvaltning, 2009-02-24. 

Anders Forsberg, ordförande i Holmsund City IBC. Plats och tid: Holmsund Citys kansli, 
2009-03-20. 

Henry Forsberg, ordförande i Täfteå IK. Plats och tid: Täfteå IK:s klubbstuga Täfteborgen, 
2009-03-24. 

Annsofi Fällman, ordförande i Hörnefors GF. Plats och tid: Bråvalla sporthall, Hörnefors, 
2009-04-02. 

Ingela Gotthardsson, chef för Hörnefors kommundelsförvaltning. Plats och tid: Hörnefors 
kommundelsförvaltning, 2009-02-26. 

Bengt Holm, (s) ordförande i Sävars kdn. Plats och tid: Sävars kommundelsförvaltning, 
2009-02-10. 

Lennart Holmlund, (s) kommunalråd i Umeå kommun. Plats och tid: Stadshuset i Umeå, 
2009-04-01. 

Karl-Gösta Karlsson, (c) vice ordförande i Sävars kdn. Plats och tid: Sävars 
kommundelsförvaltning, 2009-02-24. 

Gith Kvarnström, enhetschef för kultur i Hörnefors. Plats och tid: Hörnefors bibliotek, 
2009-03-16. 

Peter Olofsson, (s) ordförande i Holmsund-Obbolas kdn. Plats och tid: Umeå universitet, 
2009-02-09. 

Nicklas Sandström, (m) vice ordförande i Hörnefors kdn. Plats och tid: Stadshuset i Umeå, 
2009-02-20. 
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Elisabeth Ström, kyrkoherde, Svenska kyrkan i Hörnefors. Plats och tid: 
Pastorsexpeditionen i Hörnefors, 2009-04-02. 

Ingela Wallrud, (s) ordförande i Hörnefors kdn. Plats och tid: Hörnefors 
kommundelsförvaltning, 2009-02-17. 

Ann-Charlotte Wastring, (kd) ledamot i Holmsund-Obbolas kdn. Plats och tid: Café 
Station, Umeå, 2009-03-11. 

Mari-Ann Westerlund, chef för Holmsund-Obbolas kommundelsförvaltning. Plats och tid: 
Holmsund-Obbolas kommundelsförvaltning, 2009-02-09. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till politiker och förvaltningschefer 

•  Hur tror du demokratin påverkas av kommundelsnämnder? Vad har varit 
positivt och negativt i fråga om demokrati? Hur ser relationen mellan med-
borgare och politiker ut? Engagerar sig kommundelsinvånarna? Kontaktar de 
eller kontaktas de av politiker? I vilken utsträckning? Vad anser du dessa 
kontakter bidrar till? 

•  Har partiarbetet påverkats av att kommundelsnämnder funnits? Unga i poli-
tiken? Påverkas detta av kommundelsnämnder? Har antalet politiker påver-
kats av kommundelarna? (Ställs till politiker.) 

•  Hur mycket anser du kommundelsnämnderna har att säga till om? Är det 
tillräckligt, för lite eller för mycket? Är det rätt saker? Ansvar? Vilka slags 
beslut? Konkreta exempel på detta? Lokal förankring av besluten? 

•  Samarbetas det mellan olika verksamheter i kommundelen? Om ja: Hur 
fungerar detta? Effektivitet? Positiva/negativa sidor? Om nej: Hur kommer 
det sig? Finns det en vilja att samarbeta? Har försök gjorts? Om ja: Erfaren-
heter? Vad hände? Om nej: Varför inte? 

•  Hur fungerar samarbetet med andra verksamheter som styrs från Umeå? 
(Relation till kommunövergripande uppgifter.) Positiva och negativa aspek-
ter? Hur är relationen till kommunledningen? 

•  Hur går det att hitta rätt kompetens till kommundelsförvaltningen? Är rekry-
teringsprocessen svår/lätt?  Många att välja mellan? Lång tid att hitta någon? 
Sänkta/höjda krav efterhand? Förväntat? Vad anser du om detta och/eller 
hur ser du på detta? Är det ett plus att som anställd vara förankrad i kom-
mundelen? (Att vara bosatt i eller komma från kommundelen.) (Ställs till 
förvaltningschefer.) 

•  Hur ser kommundelsnämndens och kommundelsförvaltningens inverkan ut 
på integration och jämställdhet? Positiv/negativ? Hur är fördelningen 
kvinnor/män i nämnd och förvaltning? Hur många är av utländsk/utomeuro-
peisk bakgrund i förvaltning, nämnder, kommundelen? Har kommundels-
nämnd/-förvaltning konsekvenser för detta alls? 

•  Vad är det bästa med kommundelsnämnder/-förvaltning? Någonting du vill 
förändra som inte är bra? 

•  Har du andra erfarenheter av kommundelsnämnd/-förvaltning som du tycker 
bör uppmärksammas? 

_______________________________________________________ 
 
Fråga förvaltningscheferna om råd angående vilka tjänstemän jag kan intervjua. 

Fråga politikerna och förvaltningscheferna om tips på personer från politiskt 
obundna intresseorganisationer i kommundelarna som kan intervjuas. 
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Intervjufrågor till intressenter 

• Har du varit i kontakt med kommundelsnämnden eller kommundelsförvalt-
ningen? I vilka sammanhang? Tog du kontakt eller blev du kontaktad? Vilken 
typ av frågor har kontakterna handlat om? Hur har du upplevt dessa kontak-
ter? 

•  Hur mycket har du att göra med kommunövergripande verksamheter i 
Umeå? Tog du kontakt eller blev du kontaktad? Vilka är dina erfarenheter av 
detta? 

•  Hur upplever du avståndet mellan medborgare och politiker? Upplever du 
någon skillnad på kommunal nivå och kommundelsnivå i detta avseende? 

•  Vad är din uppfattning om kommundelsnämndernas möjligheter att påver-
ka? Hur mycket makt har de? Över rätt saker? Vill du att kommundelsnämnd 
ska har mer, mindre, annorlunda eller oförändrad makt/ansvar? Upplever du 
att beslut som tas i nämnden har förankring bland människorna i kommun-
delen? I vad mån upplever du att besluten egentligen fattas på en högre nivå? 

•  Har du eller har du haft någon inblick i kommundelarnas samarbeten lokalt 
med andra verksamheter? Vad har din roll varit? (Ex. delaktig eller brukare?) 
Hur anser du samarbetet eller samarbetena har fungerat? 

• Påverkas kommundelen av att det finns en kommundelsnämnd och -
förvaltning? Hur? (positivt/negativt?) 

•  Har kommundelsnämnder och kommundelsförvaltningar någon inverkan på 
integration och jämställdhet i kommundelen? 

Intervjufrågor till kommunledning 

•  Hur tror du demokratin påverkas av systemet med kommundelsnämnder? 
Vad har varit positivt och negativt i fråga om verksamhetens effektivitet? + 
och – i fråga om den demokratiska förankringen? Hur ser relationen mellan 
medborgare och politiker ut i kommundelen? Engagerar sig kommundels-
invånarna? 

•  Har partiarbetet i ditt parti påverkats av att kommundelsnämnder funnits? 
Lokal patriotism? Unga i politiken? Har det blivit fler politiker genom kom-
mundelsnämnderna? (Ställs till politiker.) 

•  Har kommundelsnämnderna tillräckligt, för lite eller för mycket att säga till 
om? Är det rätt saker? Ansvar? Vilka slags beslut? Konkreta exempel på 
detta? Lokal förankring av besluten? 

•  Har systemet med kommundelsnämnder bidragit till ökade eller minskade 
konflikter mellan kommundelarna? Konflikter mellan kommundelar och 
kommunledning? Konflikter mellan kommundelsnämnderna och medborgar-
na? 
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•  Hur uppfattar du att samarbetet mellan kommunledning och kommun-
delarna fungerar? Vad är ditt intryck av hur samarbetet inom kommun-
delarna fungerar? Ditt intryck av deras samarbete med kommunövergripande 
verksamheter? 

•  Ser du någon skillnad i typ av kompetens bland personalen i kommundelsför-
valtningarna jämfört med andra förvaltningar, exempelvis i fråga om genera-
lister och specialister? Hur ser inställningen ut till kommundelsnämndernas 
verksamhet i andra verksamheter? (Negativ/positiv?) Påverkar detta arbetet/ 
samarbetet något? 

•  Har kommundelsnämnderna och kommundelsförvaltningarna någon inver-
kan på integration? Har de någon inverkan på jämställdhet? Ex. anställda i 
förvaltning med utomnordisk/utomeuropeisk bakgrund? Många kvinnor, 
mjuka förvaltningsområden (omsorg)? 

•  Vad är det bästa med kommundelsnämnder/-förvaltning? Någonting du 
skulle vilja se annorlunda, som inte är bra? 

•  Något annat i fråga om kommundelsnämnd/-förvaltning du vill uppmärk-
samma? 

Intervjufrågor till tjänstemän 

•  Hur tycker du att det är att arbeta inom en kommundelsförvaltning? Märker 
du av någon skillnad jämfört med fackförvaltningarna? 

•  Vad anser du om kommundelsförvaltningens ansvarsområden? För mycket, 
för lite, lagom, rätt eller fel saker? Upplever du att besluten tas inom kom-
mundelen eller centralt i kommunen? 

•  Samarbetas det mellan olika verksamheter i kommundelen? Vad samarbetas 
det om? Hur fungerar detta? Effektivitet? Positiva/negativa sidor? Vad sam-
arbetar man inte med? Hur kommer det sig? Finns det en vilja att samarbeta? 
Har försök gjorts? Om ja: Erfarenheter? Vad hände? Om nej: Varför inte? 

•  Hur fungerar samarbetet med andra verksamheter som styrs från Umeå? 
(Relation till kommunövergripande uppgifter.) Positiva och negativa aspek-
ter? 

•  Hur går det att hitta rätt kompetens på personal som rekryteras till kom-
mundelsförvaltningen? Är rekryteringsprocessen svår/lätt?  Många att välja 
mellan? Lång tid att hitta någon? Sänkta/höjda krav efterhand? Förväntat? 
Vad anser du om detta och/eller hur ser du på detta? Är det ett plus att som 
anställd vara förankrad i kommundelen? (Att vara bosatt i eller komma från 
kommundelen.) 
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•  Hur ser kommundelsnämndens och kommundelsförvaltningens inverkan ut 
på integration och jämställdhet? Positiv/negativ? Hur är fördelningen 
kvinnor/män i nämnd och förvaltning? Hur många är av utländsk/utomeuro-
peisk bakgrund i förvaltning, nämnder, kommundelen? Har kommundels-
nämnd/-förvaltning konsekvenser för detta alls? 

•  Vad är det bästa med kommundelsnämnder/-förvaltning? Någonting du vill 
förändra som inte är bra? 

•  Har du andra erfarenheter av kommundelsförvaltning som du vill uppmärk-
samma? 

 
 



 54 

Bilaga 2 – Umeå kommun med kommundelar 
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1. Kommunsamarbete förr och nu 

1.1 Den tidiga utvecklingen på 1800-talet 

Enligt kommunalförordningen från år 1865 bildade varje församling sin egen 
kommun. Under den första tiden grundade flera moderförsamlingar samt när-
traktens kapellförsamlingar eller predikogäll en gemensam kommunalförvalt-
ning, men samarbetet upplöstes snabbt. Det etablerade verksamhetsområdet 
bedömdes storleksmässigt vara lämpligt och små kommuner ansågs vara bättre 
än stora som enheter för lokal administration. Man övergick snabbt till det nya 
systemet och i mitten av 1870-talet fanns det redan 422 kommuner i Finland. 
Förordningen av år 1865 gjorde det ändå möjligt att anordna gemensamma 
kommunstämmor. Sådant samarbete förekom främst i väg-, bro- och skjutsären-
den. (Soikkanen 1966: 252–256, 276.) 

Vid utförandet av uppgifter inom fattigvård och sjukvård samarbetade 
speciellt små kommuner från och med 1880-talet. År 1886 beslutade Ingå och 
Degerby att grunda ett gemensamt kommunalhem samt att inrätta en tjänst som 
gemensam kommunalläkare i Ilmola och Seinäjoki. Gemensamma läkartjänster 
för två eller flera kommuner inrättades på 1890- och 1900-talen på många orter. 
Särskilda kommunalförbund föddes till följd av 1889 års sinnesjukförordning. 
Eftersom man inte var nöjd med behandlingen av de sinnesjuka på kommunal-
hemmen, beviljade senaten i slutet av 1890-talet bidrag för att grunda större 
enheter. Det första samkommunala sinnessjukhuset påbörjade sin verksamhet i 
Satakunda år 1903. (Soikkanen 1966: 276–280, 348–349.) 

För att effektivisera kommunalförvaltningen och förhindra olägenheter på 
grund av långa avstånd delades kommuner från och med 1890-talet upp i mindre 
kommuner. Ett kommittébetänkande från 1894 om kommunalförvaltningens 
förnyelse var dock kritiskt mot små kommuners möjligheter att producera ser-
vice och finansiera inrättningar. Då ärendet dryftades i riksdagen fick en fortsätt-
ning av praxis i fråga om kommunens och församlingens enhetlighet stöd av 
betänkandet och möjligheterna att dela upp kommunerna underlättades inte. 
Grundandet av nya församlingar och därmed även nya kommuner fortsatte dock 
hela tiden. (Soikkanen 1966: 284–287.) 

Planerna på att inrätta en högre nivå av självstyre gick dock inte framåt, 
eftersom det hade gått så kort tid efter att kommunsystemet bildats och då man 
heller inte var eniga om mellaninstansens nödvändighet. Även frågan om själv-
styre på en högre regional nivå – härad, landskap eller län – orsakade polemik. 
Från 1870-talet ända till början av 1900-talet togs ärendet ständigt upp, men 
utan resultat. Även den kommitté som dryftade kommunalförvaltningsreformen 
år 1894 ansåg att samarbete mellan kommunerna var en bättre lösning än ett 
självstyre på en högre nivå. Kommunala ärenden började ändå behandlas vid 
regionala representantmöten från och med 1890-talet. (Soikkanen 1966: 278–
279, 390–399, 468–469.) 
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1.2 Samarbetet konsolideras på 1900-talet 

Kommunernas samarbete på frivillig basis och enligt lokala behov fortsatte 
under de första decennierna av 1900-talet. Ofta hade man höga anspråk, vilket 
kom att fördröja godkännandet av olika projekt. Större gemensamma projekt 
genomfördes antingen genom avtal mellan kommuner eller genom att hålla till-
fälliga eller återkommande sammanträden med kommunernas representanter. 
Gemensamma tjänster förekom också och i synnerhet affärsverksamhet drevs 
även som aktiebolag. På 1920- och 30-talen spreds uppfattningen att stora kom-
muner var tillräckligt starka för att upprätthålla anstalter och tjänsteinnehavare 
och därför bättre än små kommuner. Bildandet av större kommuner under-
lättades därför år 1926, men resulterade inte i någon större förändring i antalet 
kommuner. (Soikkanen 1966: 278–279, 471, 502–506.) 

Vid reformeringen av kommunallagen år 1932 inrättades kommunalförbundet 
som en officiell samarbetsform med offentligrättslig ställning. Beslutanderätten 
utövades av förbundsfullmäktige, medan förbundsstyrelsen ansvarade för dess 
administration. Redan existerande samarbete, till exempel kring sinnesjukhus, 
tuberkulossanatorier och arbetsinrättningar, ombildades till kommunalförbund 
och samtidigt förstorades samarbetsområdena. Samarbete mellan kommuner 
ansågs fortfarande vara en bättre lösning än en högre nivå av självstyre, eftersom 
det var flexibelt och frivilligt för kommuner att vara med. (Soikkanen 1966: 505–
509.) Niemivuo (1979: 30–31) pekar dock på ytterligare anledningar till införan-
det av systemet med kommunalförbund. Först och främst var det under 1930-
talets ekonomiska recession svårt att skapa nya förvaltningsnivåer. En land-
skapssjälvstyrelse skulle å andra sidan ha försvagat kommunernas ställning. 
Genom kommunalförbunden tryggades även påverkningsmöjligheterna för små 
kommuner och partier inom dessa kommuner.  

Redan på 1930-talet riktades dock hård kritik mot de frivilliga kommunal-
förbunden. Eftersom en del av kommunerna inte var med i kommunalförbund 
för sjukvård, var inte alla kommuner jämställda med avseende på service. De fri-
villiga kommunalförbunden var också regionalt spridda, eftersom man sökte sig 
till samarbete på basis av lediga platser och inte genom att skapa regionala 
helheter. Den starka kritiken fortsatte i början av 1940-talet och som en följd av 
detta föreslog olika kommittéer att medlemskap i kommunalförbund skulle vara 
obligatoriskt inom vissa områden. (Soikkanen 1966: 506–510, 692–693.) Tuber-
kulossanatorierna blev de första lagstadgade kommunalförbunden år 1948. 
Kommunernas obligatoriska medlemskap i kommunalförbund för sinnessjukhus 
trädde i kraft år 1952, för central- och allmänsjukhus år 1956 samt för region-
planeförbund och yrkesläroanstalter år 1958. (Pekola-Sjöblom 2000: 21.) 

På frivillig bas bildades dessutom kommunalförbund för anordnandet av 
verksamheten i främst B-sinnesjukhus, region- och lokalsjukhus, kommunalhem 
och barnhem. Kritiken mot kommunalförbunden minskade ändå inte och i 
början av 1960-talet kritiserades de för att skapa regional fragmentering och för 
primärkommunernas svaga möjligheter att påverka. År 1960 fanns det 180 
kommunalförbund i Finland och varje kommunalförbund hade i genomsnitt 17 
medlemskommuner. Varje kommun var medlem i genomsnitt i fem kommunal-
förbund. (Soikkanen 1966: 693–696.) 
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1.3 Kommunsammanslagningar eller samarbete? 

Trots kommunalförbundssystemet började man på 1950-talet på nytt se små 
kommuner som problem. En småkommunskommitté i början av 1960-talet 
menade att handhavandet av uppgifter inom social-, hälso-, och utbildnings-
sektorerna var ineffektivt, dyrt och besvärligt i små kommuner. Lösningen 
ansågs vara större kommuner och år 1967 började man förbereda en nationell 
kommunreform. Syftet var att reducera antalet kommuner med nästan 40 % och 
dessutom inrätta ett särskilt system av samarbetsområden, vilket skulle ha 
inneburit att antalet kommunala verksamhetsenheter i praktiken hade minskat 
till en dryg tredjedel av de ursprungliga 502. På grund av olika uppfattningar 
bland de ledande regeringspartierna förverkligades aldrig förslaget, men hotet 
om en reform sporrade på 1960- och 1970-talen ändå till inrättandet av ett tiotal 
frivilliga förbund. (se närmare Leinamo 2004: 21–23.) 

Välfärdsstaten, dvs. den genomgripande förnyelsen av grundutbildning, folk-
hälsoarbete och social omsorg, förverkligades på 1970-talet genom kommunal-
förbund, vilket minskade behovet av en kommunreform (Ryynänen 1991: 486; 
Kröger 1997: 56–58). År 1988 övergav man planerna på en kommunreform för 
gott. (Niemivuo 1991: 55–57). Förutom i nationella, regionala och lokala kom-
munalförbund samarbetade kommuner genom avtal om tjänsteinnehavare och 
t.ex. upprätthållande av grundskolans högstadier. Antalet kommunalförbund 
började dock redan minska, från över 380 i början av 1980-talet till drygt 350 i 
slutet av decenniet. Nära hälften av kommunalförbunden handhar hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Också yrkesutbildning, social omsorg och regionplanering 
var viktiga samarbetsområden. (Komiteanmietintö 1990: 6–7, 12–13; Pekola-
Sjöblom 2000: 24–25.) 

Kritiken mot kommunalförbundssystemet fortsatte på 1980- och 1990-talen. 
Trots att kommunalförbunden ansågs vara effektiva, flexibla och ekonomiska 
och därigenom ett bra sätt att producera lokal service bedömdes deras förvalt-
ning vara för tung, avlägsen och dyr. Även kommunalförbundens fragmente-
ringseffekter kritiserades: i samma region fanns flera kommunalförbund som 
följde olika geografiska indelningar. I en reform år 1993 ändrades kommunalför-
bunden till samkommuner. Syftet med ändringen var att underlätta administra-
tionen och förstärka kommunernas beslutanderätt. (Komiteanmietintö 1990: 9; 
Pekola-Sjöblom 2000: 22–24.) 

1.4 Regionalt samarbete 

Resultatet av en allt högre grad av arbetspendling, ett mer utspritt boende och en 
expanderande företagsverksamhet samt en utvidgning av organisationernas 
verksamhetsområden var att regionen på 1980- och 1990-talen blev en särskild 
regional enhet (Siirilä 1993: 25). Under samma period utvidgades kommunens 
arbetsfält och från sin uppgift som enbart producent av tjänster fick kommunen 
nu rollen som regional utvecklingsenhet. På grund av den kommunala ekono-
mins försvagning eftersträvade kommunerna ett regionalt samarbete för att 
genom en sammanslagning av resurser kunna nå ekonomisk nytta. Därigenom 



 60 

kunde kommunerna undgå sammanslagningar. (Kuntien yhteistyö... 1992: 3; 
Seppälä 1994: 49–51; Hirvonen 2002: 64.) 

I början handlade det regionala samarbetet främst om att utveckla näringar 
och projekt inom turism, men under 1990-talet övergick främjandet av ett 
regionalt samarbete till en aktiv strategi inom den offentliga förvaltningen. Kom-
munerna förväntades frivilligt ändra sina förfaringssätt. (Kuntien yhteistyö… 
1992: 8; Laamanen 2005: 5–6.) Avreglering, decentralisering och införande av 
marknadsbaserade modeller gav goda möjligheter att svara mot detta utvidgade 
ansvar. Regionsamarbete blev ett allt mer mångfasetterat fält bestående av olika 
avtal, utvecklingsorganisationer, nätverk, partnerskap och samarbetskonstella-
tioner. (Airaksinen m.fl. 2004: 22; Laamanen 2005: 5.) 

Genom regionavtal som utöver en regionstrategi även presenterade kommu-
nernas gemensamma riktlinjer försökte man överenskomma om regionsam-
arbetets syften och innehåll. Lagen om försök med regionsamarbete från år 2002 
och lagen om försök med regionförvaltning från år 2004 gjorde det möjligt att 
grunda nya organ för regional verksamhet, ledning och gemensamt besluts-
fattande. (Laamanen 2005: 6.) Trots att kommunerna var villiga att samarbeta 
visade sig detta i praktiken vara svårt. Viljan att gemensamt besluta om ärenden 
saknades och detta innebar att tunga organisationer blev överflödiga. 
(Airaksinen m.fl. 2004: 242–246; Majoinen & Mäki 2004: 71.) 

1.5 Kommun- och servicestrukturprojektet 

De svaga resultaten av regionförsöken resulterade i nya åtgärder: år 2005 tog 
statsrådet initiativ till en reformering av servicestrukturen genom det s.k. 
kommun- och servicestrukturprojektet (KSSR-projektet). Den ramlag som för-
beredde reformen är i kraft åren 2007–2012. Syftet med projektet är att trygga 
kommuninvånarnas basservice när befolkningen åldras, andelen i arbetsför ålder 
minskar och befolkningen flyttar till regionala centra. Detta skall åstadkommas 
genom att öka befolkningsunderlaget för de enheter som skall ansvara för anord-
nandet av service samt genom att skapa nya sätt att erbjuda och producera ser-
vice. (Kunnat toteuttavat uudistuksen 2007; Sosiaali- ja terveysministeriö & 
Kuntaliitto 2007.) 

KSSR-projektet syftar till att skapa en livskraftig, funktionsduglig och enhetlig 
kommunstruktur, antingen med hjälp av kommunsammanslagningar eller 
genom att bilda samarbetsområden. Ansvaret för primärhälsovård och grund-
läggande yrkesutbildning kräver ett visst befolkningsunderlag och undantag kan 
göras endast för skärgårdsområden och kommuner med långa avstånd samt för 
svenska och samiska områden för att trygga språkliga rättigheter. 16 stadsområ-
den ålades dessutom att göra upp planer för en samordning av markanvändning, 
boende och trafik över kommungränserna för att därigenom få till stånd ett 
tätare regionalt samarbete. (Kunnat toteuttavat uudistuksen 2007; Sosiaali- ja 
terveysministeriö & Kuntaliitto 2007; Stenvall m.fl. 2009: 19.) 

Reformeringen har hittills lett till strukturförändringar snarare än till omorga-
niseringar av servicen. Ändringen av kommunindelningslagen och sammanslag-
ningsunderstöden gynnar snabba sammanslagningar och sammanslagning av 
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flera kommuner: i början av 2009 hade antalet kommuner minskat med 67. 
Trots att det finns ett brett allmänt stöd för förändringar har projektet särskilt i 
små kommuner mött kritik. Uppfattningen är att projektet minskat och till och 
med förhindrat samarbete utöver det som skall ske enligt ramlagen. Bildandet av 
samarbetsområdena har ansetts minska kommunernas beslutanderätt, vilket 
gjort kommunerna mer intresserade av sammanslagningar. Det finns dock fort-
farande många små kommunerna; av landets 348 kommuner har nästan ¾ färre 
än 10 000 invånare. (Stenvall m.fl. 2009: 21, 34–35, 60–61, 93–95.) 

1.6 Möjligheter till kommunsamarbete 

Utgångspunkten är att kommunen själv bestämmer hur den service som den 
ordnar skall produceras. Kommunen kan producera servicen själv, i samverkan 
med andra kommuner, genom att köpa servicen från en annan kommun eller 
samkommun, genom att bilda eller vara med i aktiebolag eller annat privat-
rättsligt företag samt genom att skaffa servicen från staten, ett annat offentligt 
samfund eller en privat serviceproducent. Aktiebolagsformen föredras för 
verksamheter som kräver effektivitet, flexibilitet, snabbhet och specialkunnande. 
En kommun eller en samkommun kan för en affärsverksamhet eller för en 
uppgift som bör skötas enligt företagsekonomiska principer även bilda ett till 
den egna organisationen hörande affärsverk. (Salli 2004: 129; Harjula & Prättälä 
2007: 141–143, 573, 625–628.) 

En samkommun grundas genom ett avtal mellan de ingående kommunernas 
fullmäktige och är en egen juridisk person. På grund av förändringen av primär-
hälsovårdens organisation i anslutning till kommun- och servicestrukturrefor-
men samt kommunsammanslagningarna under de senaste åren har antalet sam-
kommuner minskat snabbt: år 2006 fanns det 228 samkommuner i landet, men 
i början av 2009 återstod endast 182. Med avtalssamarbete, dvs. värdkommun-
modellen, menas att en annan kommun eller en tjänsteinnehavare i en annan 
kommun ges i uppdrag att sköta en viss uppgift. I praktiken betyder detta att 
man inrättar en gemensam tjänst eller ett fristående gemensamt organ – vanligt-
vis en nämnd – eller att man köper servicen från en annan kommun genom ett 
särskilt avtal. (Harjula & Prättälä 2007: 142–143, 573–587; Tilastokeskus 
2009b.) 

2. Teman inom kommunsamarbete  

2.1 Landskapsförbund 

Från 1920-talet bildades föreningsbaserade landskapsförbund som skulle ersätta 
den högre nivå av självstyre som inte förverkligades. Förbunden som startade sin 
verksamhet i form av kultur- och hembygdsförbund ändrades från början av 
1960-talet efterhand till landskapliga samarbetsutvecklare och intresseorgani-
sationer för kommunerna inom landskapet. För att samla landskapets krafter, 
förena överlappande uppgifter och effektivera verksamheten började man från 
1980-talet slå samman landskapsförbund med regionplaneförbund, som svarade 
för det lagstadgade regionplanearbetet, till nya landskapsförbund. Tanken om att 
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införa landskapssjälvstyrelse, som lanserades i början av 1990-talet, förverkliga-
des inte, men ansvaret för landskapens allmänna utveckling och regional-
politiska planering överfördes från länsstyrelser till landskapsförbund år 1994. 
(Valkosalo 1994: 49–67.) 

I sin roll som regionutvecklingsmyndighet utarbetar landskapsförbunden 
nuförtiden genomförandeprogram för EU:s strukturfonder, nationella region-
utvecklingsprogram samt landskapsplaner och -program för sina egna regioner. 
Förbunden koordinerar och förverkligar EU-finansierade och nationella projekt 
samt utvecklar landskapens näringsliv, kultur, servicestruktur och infrastruktur 
enligt regionens behov. De fungerar som intressebevakare i landskapen och 
producerar planer och utredningar om utvecklingen i den egna regionen. Land-
skapsförbunden ansvarar även för landskapsplanläggningen enligt markanvänd-
nings- och bygglagen och styr därmed planeringen av kommunernas områdes-
planering. (Maakuntien liitot 2009.) 

Det finns 19 landskapsförbund i Finland. Varje kommun måste höra till något 
landskap och förbunden är samkommuner som finansieras av medlemskommu-
nerna. Även staten finansierar lagstadgade regionutvecklings- och planerings-
uppgifter genom ett utvecklingsbidrag som är avsett för en frivillig utveckling av 
näringsverksamheten. Den högsta beslutanderätten i landskapsförbunden ut-
övas av landskapsfullmäktige, som väljs på basis av medlemskommunernas invå-
narantal. För verkställande och förvaltning ansvarar landskapsstyrelserna och 
för den löpande verksamheten svarar landskapsförbundens byråer. Beslutsorga-
nens sammansättningar motsvarar de politiska styrkeförhållandena i landska-
pen. (Maakuntien liitot 2009.) 

2.2 Förvaltningsförsök i Kajanaland  

Minskande befolkning, snedvriden åldersstruktur, färre arbetsplatser och försva-
gad kommunal ekonomi inspirerade till ett försök med regionalt självstyre i 
Kajanaland år 2005. Landskapet är glest befolkat och har ca 85 000 invånare. 
Till landskapsstyrelsens överfördes det fulla ansvaret för hälsoservice, gymnasier 
och yrkesutbildning samt delansvar för den sociala servicen. Sedan tidigare 
svarar landskapet även för näringspolitik, landskapsplanering och regionutveck-
ling. En särskild lag stiftades om försöket och samtliga kommuner i landskapet 
utom en valde att delta. Efter en senare genomförd kommunsammanslagning 
gäller försöket för tillfället åtta kommuner. (Airaksinen m.fl. 2008: 14–16.) 

Försöket pågår till år 2012 och syftet är att skaffa information om effekterna 
av ett starkare självstyre på landskapsnivå. Syftet är också att genom att samla 
regionens resurser sätta fart på utvecklingen av landskapets näringar och trygga 
medborgarnas jämlika tillgång på service i hela landskapet. I praktiken över-
fördes landskapets uppgifter till samkommunen för landskapet Kajanaland och 
landskapets högsta beslutande organ är ett landskapsfullmäktige med 39 med-
lemmar som utsetts i allmänna val. Besluten bereds och verkställs av landskaps-
styrelsen, vars ordförande är en av landskapsfullmäktige utsedd landskapsdirek-
tör. Särskilda nämnder har inrättats för utbildnings- samt social- och hälso-
vårdsområdena. (Airaksinen m.fl. 2008: 16–19; Kainuun maakunta 2009.) 
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Åsikterna om resultaten av förvaltningsförsöket är mycket motstridiga. Land-
skapsfullmäktige upplever sig ha lyckats med att få till stånd en fungerande ser-
viceorganisation och reducera kostnadstillväxten, men landskapets invånare har 
under försökets gång blivit allt mer kritiska. Över hälften av kommuninvånarna 
anser att hälsovårdsservicen blivit sämre och var tredje menar att utbildnings-
servicen har försvagats. Också regionutvecklingen anses ha lidit av försöket. 
Kommuninvånarnas hårda kritik är framför allt riktad mot landskapsfullmäk-
tige. Fullmäktige, å sin sida, upplever det problematiskt att besparingsbehov på 
landskapsnivå motarbetas av en benägenhet att bevara servicenivån på lokal 
nivå. (Airaksinen m.fl. 2008: 29–210.) 

Samkommunen har ca 3 800 anställda. För de flesta är arbetsvardagen 
oförändrad, men trots detta är över hälften av personalen negativ till förvalt-
ningsförsöket. Organisationsförändringarna och besparingspressen har ökat den 
mentala arbetsbelastningen och hotar kvaliteten samtidigt som samkommunen 
anses ha varit dålig på att informera. De anställda menar dock att servicen blivit 
mer effektiv: förvaltningsförsöket har förbättrat kommunernas ekonomiska 
situation och väsentligt minskat deras skuldsättning, även om samkommunens 
verksamhet fortfarande uppvisar underskott. Också samarbetet mellan kommu-
nerna upplevs ha ökat och förtätats. (Airaksinen m.fl. 2008: 29–210; Kainuun 
maakunta 2009.) 

2.3 Social- och hälsovård  

Enligt folkhälsolagen som trädde i kraft år 1972 åligger det kommunen eller 
samkommunen att anordna primärhälsovård. En samkommun kan producera 
denna service själv, teckna avtal med andra kommuner eller samkommuner eller 
köpa servicen från annan kommun, samkommun eller privat serviceproducent. 
Bortsett från sjuktransporter, läkarjour och rehabiliteringsservice producerar 
samkommunen vanligtvis servicen på egen hand. Samkommunen har upplevts 
vara ett bra sätt att producera service i form av samarbete när kommunerna är 
små, även om systemet inte anses vara speciellt effektivt. (Isosaari 2004: 42–47.) 
Varje kommun eller samkommun skall ha en hälsocentral: år 2006 uppgick 
dessa sammanlagt till 237 (Uusi terveydenhuoltolaki 2008: 8). 

Förslag om en sammanslagning av kommunalförbundbaserade centralsjuk-
hus, regionsjukhus, tuberkulossanatorier och sinnesjukhus till ett gemensamt 
regionalt kommunalförbund framfördes upprepade gånger ända från 1960-talet. 
Förändringen genomfördes gradvis från slutet av 1970-talet på så sätt, att de 
sista sjukvårdsdistrikten grundades då specialsjukvårdslagen trädde i kraft år 
1991. Syftet med reformen var att underlätta och effektivera förvaltningen, redu-
cera kostnadshöjningar, klargöra arbetsfördelningen mellan primärhälsovård 
och specialsjukvård samt garantera likställd service i landets olika delar. Nya 
sjukvårdsdistrikt bildades huvudsakligen enligt gamla centralsjukhusdistrikt, 
vilket betydde att ca hundra kommunalförbund för sjukhus minskades till 21. 
(Miettinen m.fl. 1993: 42, bilaga.) I varje sjukvårdsdistrikt skall det finnas ett 
centralsjukhus, men en kommun kan inte själv välja till vilket sjukvårdsdistrikt 
det skall höra (Uusi terveydenhuoltolaki 2008: 8–9). 
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Med 1958 års lag om vård av psykiskt efterblivna inleddes byggandet av ett 
landstäckande nätverk av centralanstalter. Vården av utvecklingsstörda som 
ombesörjts av kommunalförbund på landskapsnivå förnyades då lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda trädde i kraft år 1978. Den nya lagen 
innebar att kommunerna fick ansvaret för att ordna handikappomsorgerna, vil-
ket gjorde det möjligt att utveckla den länge åsidosatta öppenvården och mindre 
boendeenheter i stället för de tidigare inrättningarna. För att komplettera kom-
munernas serviceutbud grundades specialvårdsdistrikt med obligatoriskt med-
lemskap för kommunerna. Regeringen bestämmer om områdesindelningen och 
det finns för närvarande 16 distrikt. Kostnadsmässigt svarar specialvårdsdistrik-
ten för nästan hälften av de tjänster för handikappade som kommunen skaffar. 
(Paara 2005: 29–30; Kumpulainen 2007: 18; Pelto-Huikko m.fl. 2008: 17.) 

Statsandelsreformen som genomfördes i början av år 1993 innebar en stor för-
ändring inom social- och hälsovården. Syftet var att öka kommunernas beslutan-
derätt och resultatansvar samt förstärka kommunernas självstyre. Resultatet är 
att sjukhusens funktioner under de senaste decennierna har centraliserats och 
att ett tiotal sjukhus lagts ner. Serviceproduktionen har förnyats, ombildats till 
affärsverk eller bolag. Inom handikappvården har strävan efter kostnadseffek-
tivitet betytt en kraftigt minskad beläggning i centralanstalterna då handikap-
pade i stället flyttats till små boendeenheter i hemkommunerna. (Kuntaliitto 
2007; Pelto-Huikko m.fl. 2008: 18.) 

KSSR-projektet förnyar primärhälsovården 
Kännetecknande för kommun- och servicestrukturprojektet är en kraftig strävan 
att reformera social- och hälsovårdsservicen (Stenvall m.fl. 2009: 97). Enligt 
ramlagen skall uppgifter inom primärhälsovården och därtill hörande sociala 
verksamhet handhas av kommun eller samarbetsområde som har minst 20 000 
invånare, med undantag för vissa särskilt bestämda undantagskommuner. 
Servicen kan produceras av den egna kommunen, en värdkommun eller en sam-
kommun, men service kan även skaffas från andra serviceproducenter. Kommu-
nen kan även överlämna primärhälsovårdens uppgifter till regionala samkom-
muner för social- och hälsovård. År 2007 uppfyllde endast ca en fjärdedel av 
hälsocentralerna kravet på ett invånarunderlag om 20 000 invånare. (Kunnat 
toteuttavat uudistuksen 2007; Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2007.) 

I början av år 2009 ordnar 2/3 av kommunerna primärhälsovård genom att 
bilda samarbetsområden. De 61 samarbetsområdena omfattar sammanlagt 272 
kommuner och 2,6 miljoner medborgare. Den vanligaste formen för service-
produktion är värdkommunmodellen, som omfattar nästan 2/3 av samarbets-
områdenas befolkning. Alternativet med kommunalförbund tillämpas i nästan 
lika många kommuner, men berör bara en tredjedel av samarbetsområdenas 
invånare. Samarbetsområdena omfattar vanligtvis ett par kommuner, men de 
sammanfaller inte nödvändigtvis med stadsområden eller pendlingsregioner. 
Många av de nya förvaltningsområdena har redan påbörjat sin verksamhet och 
de sista börjar år 2013. (Stenvall m.fl. 2009: 97–98.) 
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KSSR-projektet förnyar specialsjukvården och handikappvården 
För att trygga service som kräver ett större befolkningsunderlag är landet indelat 
i specialsjukvårdsdistrikt med obligatoriskt medlemskap för alla kommuner. 
Indelningen motsvarar nuvarande sjukvårdsdistrikt, men man kan också bilda 
särskilda kommunalförbund. Sådana kommunalförbund svarar för service som 
är stadgad i lagen om specialiserad sjukvård och lagen angående specialomsor-
ger om utvecklingsstörda, men även för andra uppgifter om kommunerna så 
önskar. Hur specialvården för utvecklingsstörda ordnas bestäms fortfarande av 
kommunerna. De nuvarande specialvårdsdistrikten kan fortsätta som frivilliga 
kommunalförbund om de så vill. (Kunnat toteuttavat uudistuksen 2007; 
Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2007.) 

I början av år 2009 pågick i många områden fortfarande diskussioner om 
sättet att anordna service för ett brett befolkningsunderlag. En del av special-
vårdsdistrikten har sammanslagits eller håller på att sammanslås till sjukvårds-
distrikt, medan andra fortsätter som frivilliga samkommuner. I sin helhet är 
social- och hälsvårdsservicens nya struktur på väg att bli både komplicerad och 
splittrad. Sättet att producera tjänster varierar i hög grad mellan olika områden 
och faran är att servicestrukturen i framtiden blir svår att hantera. I det här 
skedet är det svårt att bedöma vilka kostnadsbesparingar de nya sätten att 
anordna social- och hälsovårdstjänster kommer att medföra eller vilka möjlig-
heter till påverkan självständiga kommuner kommer att få som en del av en 
större helhet. (Stenvall m.fl. 2009: 100–101.) 

2.4 Utbildning  

Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunerna skyldiga att ordna 
grundläggande utbildning för alla barn och ungdomar i läropliktsåldern samt 
förskoleundervisning för barn ett år före läropliktsåldern. Beslut om läro-
anstaltsnätet för den grundläggande utbildningen fattas av kommunen. Kommu-
nen kan tillhandahålla de tjänster som avses i lagen om grundläggande utbild-
ning själv, i samverkan med andra kommuner eller genom att köpa in tjänsterna 
från anordnare av utbildning som har tillstånd att anordna grundläggande 
utbildning. Förskolservice kan skaffas även från annan offentlig eller privat ser-
viceproducent. (Alasmäki 2007: 4; Karvonen m.fl. 2009: 25.) 

Samarbete mellan kommuner är vanligast i undervisningen av högstadieelever 
och i specialundervisningen. År 2007 tillhandahöll ett 50-tal kommuner grund-
läggande undervisning endast för elever i klasserna 1–6, medan undervisning i 
klasserna 7–9 vanligtvis bedrevs enligt avtal med en grannkommun. Även spe-
cialundervisning bygger för det mesta på avtal mellan kommuner. I synnerhet 
mer krävande specialundervisning har ofta ordnats regionalt och undervisningen 
ges då endast i en av regionens kommuner. Samarbete kan ske exempelvis i 
undervisningen för elever med främmande språk eller för specialgrupper. (Kar-
vonen m.fl. 2009: 26–27.) 

Traditionellt har kommunerna svarat för gymnasieutbildningen, trots att 
lagen om grundläggande utbildning inte förpliktar dem till det. År 2007 gavs 
gymnasieutbildning av 362 kommuner, 36 privata organisationer och tre 
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samkommuner. Utöver detta gav staten utbildning i egna läroanstalter. Kom-
munerna finansierar gymnasieutbildningen med invånarrelaterade bidrag, 
oberoende av om de själva anordnar utbildningen eller köper tjänsten från någon 
annan. Studerande kan för sin del fritt söka sig till det gymnasium som de 
föredrar. (Sirviö m.fl. 2008: 13–15, 24–25; Karvonen m.fl. 2009: 27–28.) 

Minskande åldersgrupper och en ökad efterfrågan på yrkesinriktad utbildning 
ökar pressen på en reformering av sättet att tillhandahålla gymnasieutbildning. 
Kommunernas styrning av gymnasieutbildningen kommer förmodligen att 
minska, samtidigt som fler aktörer kan komma att bli utbildningsanordnare. 
Redan nu har kommuner fördjupat sitt samarbete med varandra t.ex. genom att 
ordna gemensamma kurser samt distans- och nätverksundervisning. Uppfatt-
ningen är att gymnasiernas samverkan i nätverk i framtiden kommer att öka 
kraftigt. Gymnasieutbildningen kan också allt mer komma att på avtalsbasis 
överföras till en kommun eller samkommun. Syftet är då även att bevara kom-
munbaserade verksamhetsställen. (Sirviö m.fl. 2008: 13–15, 19, 24–25; Karvo-
nen m.fl. 2009: 25–28.) 

Kommunalt samarbete för att ordna grundläggande yrkesutbildning har långa 
traditioner. Mätt enligt antalet studerande är samkommunerna den överlägset 
största anordnaren av yrkesutbildning: år 2007 studerade nästan 70 % av yrkes-
skoleleverna i läroanstalter som upprätthålls av samkommuner. Under 2000-
talet har andelen enskilda kommuner som ordnar yrkesutbildning klart minskat, 
medan andelen samkommuner har ökat. År 2007 var nästan en tredjedel av 
anordnare av yrkesutbildning samkommuner. Den till antalet viktigaste gruppen 
av anordnare av utbildning var de privata läroanstalterna, men på basis av 
antalet studerande är deras betydelse marginell. (Kuntaliitto 2008). 

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att ordna yrkesutbildning, men 
de bidrar gemensamt med en invånarrelaterad finansiering av utbildningen. 
Utbildningsnätverket har utvecklats och påtagligt förstärkts på 2000-talet. 
(Alasmäki 2007: 16, 39.) År 1995 fanns 67 samkommuner för utbildning, men 
antalet har minskat till 47 år 2009 (Pekola-Sjöblom 2000: 35; Tilastokeskus 
2009b). På grund av denna utveckling har den skyldighet enligt ramlagen om 
kommun- och servicestrukturförnyelse som kommunerna eller samkommunerna 
har att anordna grundläggande yrkesutbildning vid ett minsta invånarunderlag 
på 50 000 invånare inte varit kontroversiell: efter förväntade sammanslagningar 
under de närmaste åren kommer endast två samkommuner att ha ett mindre 
invånarunderlag än det som krävs. Även undervisningsministeriet har bidragit 
till en centralisering av utbildningen. Syftet är att skapa regionala yrkesinstitut 
för alla utbildningsverksamheter och undervisningsenheter. (Stenvall m.fl. 2009: 
105.) 

2.5 Medborgarinstitut  

Med fritt bildningsarbete avses mångsidiga, icke-examensinriktade studier enligt 
mål som man själv satt upp. Lagstiftningen om fritt bildningsarbete gäller med-
borgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler, idrottsutbildningscenter och som-
maruniversitet. Medborgarinstituten svarar på lokal och regional nivå för den 
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vuxna befolkningens behov av frivillig inlärning och utveckling av medborgar-
färdigheter. Den utbildning som medborgarinstituten erbjuder är populär: 60 % 
av alla studerande vid läroanstalter för fritt bildningsarbete studerar vid med-
borgarinstitut. (Vaherva m.fl. 2006: 21–23, 28.) 

Antalet medborgarinstitut ökade kraftigt speciellt efter reformeringen av 
lagstiftningen om statsbidrag på 1960-talet och var som störst i början av 1990-
talet då det fanns 279 medborgarinstitut i landet. År 2004 fanns det 216 med-
borgarinstitut som upprätthölls av enskilda kommuner, 28 privata institut och 5 
som upprätthölls av samkommuner. En fjärdedel av dessa institut var region- 
eller områdesinstitut som verkade i minst tre kommuner. De lokala instituten, 
dvs. institut som verkar i en eller två kommuner, fanns framför allt i areal-
mässigt stora kommuner. (Vaherva m.fl. 2006: 43–44, 51–52, 59.) 

Medborgarinstitutens sammanslagning till regional- och områdesinstitut har 
fortsatt under de senaste åren: år 2009 finns det som en följd av sammanslag-
ningar och helt nya regionala institut endast 223 institut kvar. (Tilastokeskus 
2009a). Fördelarna med områdes- och regionalinstituten jämfört med lokala 
institut som verkar i en eller två kommuner anses vara en lättare förvaltning, 
mer omfattande möjligheter att utnyttja och utveckla personalens kunnande, 
mångsidigare undervisningsutbud med högre kvalitet, bättre möjligheter att 
fungera på det regionala vuxenutbildningsfältet och bättre förutsättningar att 
svara på de utmaningar som en marknadsbaserad vuxenutbildning medför. De 
större instituten kritiseras dock för en svagare lokal förankring, större avstånd, 
olikvärdighet mellan olika områden och en osmidigare verksamhet. Föränd-
ringen antas leda till en allt tydligare tudelning mellan institut som utvecklas och 
institut med en stagnerad verksamhet, eftersom det av geografiska skäl inte är 
möjligt att grunda regional- och områdesinstitut överallt. (Vaherva m.fl. 2006: 
58, 65.) 

2.6 Bibliotek 

Enligt bibliotekslagen (904/1998) skall allmänna bibliotek främja jämlika 
bildnings- och inlärningsmöjligheter för alla medborgare. För ordnandet av 
bibliotekstjänster svarar kommunerna, men servicen kan också helt eller delvis 
skötas genom kommunalt samarbete. (Finlex 2009.) Samarbetet inleddes på 
1990-talet som en följd av att biblioteken anskaffade gemensamma ADB-biblio-
tekssystem samtidigt som biblioteksanslagen minskade (Vahvaselkä 2005: 4). 
Verksamheten har senare utvidgats till att omfatta gemensamma material-
register, bibliotekskort och utlåningsövervakning samt samarbete kring anskaff-
ning, transporter och utbildning (Heinisuo m.fl. 2004: 54; Kirjastokysely 2005: 
3–5, 12–13). År 1995 startade Finlands första internetbaserade databas av 12 
svenskspråkiga österbottniska kommuner, biblioteksnätet Fredrika (Lehtovirta 
2006: 11). 

Det regionala bibliotekssamarbetet omfattar nästan hela landet: år 2009 
fanns det sammanlagt 56 biblioteksnät i landet (Kirjastot 2009). Eftersom sam-
arbetet är frivilligt, är det också i fråga om verksamhet och regional omfattning 
tämligen varierande. Biblioteksnätens mångfald uppfattas dock mycket positivt. 
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Samarbetet fungerar särskilt bra om landskapsbiblioteken deltar i verksamheten. 
(Heinisuo m.fl. 2004: 54; Kirjastokysely 2005: 3–5, 12–13.) Ett tätare sam-
arbete, dvs. regionbibliotek som administreras av flera kommuner gemensamt 
eller gemensamma bibliotek för två kommuner, är numera mindre vanligt. 
Särskilt tveksamma till sådana lösningar är bibliotekens personal. (Vahvaselkä 
2005: 69–85; Lääninhallitusten… 2008: 134.) Det förekommer dock att 
administrativt arbete eller bokbussverksamhet köps in från någon annan kom-
mun (Kuntaliitto 2006). 

2.7 Näringspolitik  

Sedan 1917 års kommunallag har näringspolitiken hört till kommunernas verk-
samhetsområde, men en mer utvecklad näringspolitik i samband med industria-
liseringen och för att stimulera nyföretagande blev vanlig i kommunerna först 
efter andra världskriget. På 1970-talet blev näringspolitiken ett medel för kom-
munernas planmässiga utveckling. Även verksamhetsområdets organisation 
utvidgades på kommunnivå med näringsombudsmän samt olika företagsråd-
givare och projektsekreterare. Efter hand som kommungränserna fick mindre 
betydelse, näringslivet internationaliserades, kommunernas arbetsuppgifter 
utvidgades och deras ekonomiska situation försvagades blev näringsverksamhe-
ten från och med 1990-talet en typisk regional verksamhet. (Sotarauta & Linna-
maa 1997: 54–55; Wuori m.fl. 1999: 27–29.) 

Kommunerna är grundaktörerna i den regionala näringspolitiken: syftet är att 
stödja kommunens företagsverksamhet, skaffa nya företag till kommunen och 
underlätta etablering av ny företagsverksamhet. År 2006 förverkligades kommu-
nernas näringspolitiska strategier av sammanlagt ett 60-tal regionala utveck-
lingsorganisationer, vanligtvis kommunägda närings- och utvecklingsbolag. 
Dessa aktörer sköter uppgifter i anslutning till näringstjänster, rådgivning till 
nya företagare, anskaffning av kontorslokaler och finansiering samt regionala 
utvecklingstjänster. (Jääskeläinen 2006: 91–92; Lamminmäki 2007: 38.) 

Regionalt näringssamarbete har ofta visat sig vara utmanande och till och 
med besvärligt. Samarbetsområdena är rätt varierande till omfattning och inre 
struktur samtidigt som kommunernas näringspolitiska behov skiljer sig från 
varandra. Samarbetet förutsätter ett utomordentligt starkt ömsesidigt förtroen-
de, goda personrelationer och förståelse för det regionala perspektivet. Konflik-
ter uppstår lätt såväl mellan städer och de omgivna kommunerna som mellan 
stad och landsbygd: gemensamma uppfattningar och former för interaktion är 
svåra att hitta. (Sotarauta & Linnamaa 1997: 192–195; Saartenoja 2001: 65; 
Mustakangas m.fl. 2004: 127–129; Nurmi 2005: 73–77; Jääskeläinen 2006: 93–
95.) 

2.8 Avfallshantering  

Syftet med avfallslagen av år 1994 är att motverka uppkomsten av avfall, redu-
cera dess omfattning och öka utnyttjandet av avfallet. Kommunen svarar för 
transporter, hantering och utnyttjande av samhällsavfall från bostäder samt 
förvaltnings- och serviceverksamhet i den egna kommunen. Avfallshanteringen 
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kan organiseras som en egen verksamhet, som avtalsbaserat kommunsamarbete, 
som samkommun eller som aktiebolag. Även transporter och hantering av avfall 
kan kommunen sköta på egen hand eller med hjälp av någon utomstående. 
Strängare miljökrav i mitten av 1990-talet medförde att gamla avstjälpningsplat-
ser stängdes. Kvalitetskraven uppfylldes genom att man inrättade storenheter i 
form av för kommuner gemensamma avfallshanteringsverk. (Oulasvirta 1998: 
14-23, 39–40; Kaila m.fl. 2006: 14–17.) 

Idag ansvarar regionala avfallshanteringsbolag för den praktiska avfalls-
hanteringen. År 2009 finns det 29 bolag i landet och till dessa bolag hör 252 
kommuner med 3,4 miljoner invånare. Avfallshanteringssamarbetet förutsätter 
ett långsiktigt och konsekvent åtagande från kommunernas sida och aktiebolags-
modellen passar bra för verksamheten eftersom den kräver stora investeringar. 
För avfallshanteringen inom huvudstadsregionens fem kommuner med ca en 
miljon invånare ansvarar regionens eget samarbetsorgan SAD. Inom avfalls-
hanteringen verkar tre kommungemensamma affärsverk med 24 medlems-
kommuner och drygt 400 000 invånare. I tre områden sköts avfallshanteringen 
som samkommun. Till samkommunen hör 20 medlemskommuner och drygt 
200 000 invånare. (Kaila m.fl. 2006: 23; Kuntaliitto 2009.) 

2.9 Räddningstjänst  

Ansvaret för räddningstjänsten, som tidigare varit en kommunal uppgift, 
överfördes till obligatoriskt kommunsamarbete år 2004. Förändringen var ett 
resultat av de diskussioner angående arbetsfördelningen mellan kommunernas 
och statens uppgifter som fördes i början av 1990-talet. En arbetsgrupp vid 
inrikesministeriet utredde räddningsförvaltningen år 1994 och kom fram till att 
kommunerna ofta är för små för att kunna sköta räddningstjänsten på ett 
ändamålsenligt sätt. Lösningen som man på basis av arbetsgruppens betänkande 
och ett förslag givet av en av statsrådet utsedd utredningsman år 2000 kom fram 
till var en regional räddningstjänst, dvs. ett lagstadgat samarbete mellan kom-
muner. (Kallio & Tolppi 2008: 16–17.) 

Fasta Finland är för närvarande indelat i 22 räddningstjänstområden, som 
förutom Helsingfors är landskapliga eller regionala. I varje område skall det 
finnas en räddningstjänst med heltidsanställd personal och vid behov även per-
sonal på deltid. I 20 områden tillämpas värdkommunmodellen och räddnings-
tjänsten är då administrativt knuten till ett landskapscentrum som affärsverk 
eller nettoenhet. I landskapen Päijänne-Tavastland och Lappland ingår rädd-
ningstjänsten i landskapsförbundens verksamhet. Den regionala räddningstjäns-
ten bestämmer vilken servicenivå man ska ha efter att ha hört medlemskommu-
nerna. En delegation med representanter för kommunerna eller ett motsvarande 
organ utgör en förbindelselänk mellan räddningstjänsten och kommunerna. 
(Kallio & Tolppi 2008: 18–20.) 

I allmänhet är räddningstjänstområdena indelade i verksamhetsområden med 
ordinarie brandkårer samt avtalsbrandkårer som ansvarar för räddningstjäns-
tens lagstadgade uppgifter. Huvuddelen av Finlands 1400 brandstationer har 
räddningsverket hyrt av kommunerna, men utrustningen ägs av räddnings-
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verket. Kostnaderna fördelas enligt invånarantal, vilket har vållat missnöje i 
kommunerna. Kommunernas utgifter har ökat betydligt, men möjligheterna att 
påverka har minskat. Speciellt kommuner som ligger långt ifrån räddnings-
verkets lokaliseringsort är missnöjda: det finns kanske inte längre någon heltids-
anställd tjänsteinnehavare i kommunen som svarar för räddningstjänsten och 
förutsättningarna för en frivillig brandkårsverksamhet anses ha minskat. (Kallio 
& Tolppi 2008: 82–99.) 

3. Regionala exempel  

3.1 Ordnande av hälsoservice i kommunerna Laihela och Lillkyro  

Kommunerna Laihela och Lillkyro ordnade hälsoservice från och med 1970-talet 
i samarbete med Storkyro kommun. Laihela och Storkyro grundade Kommu-
nalförbundet för Kyrolands folkhälsoarbete år 1976 och Lillkyro anslöt sig år 
1978. Kommunalförbundet ändrades till Samkommunen för Kyrolandets hälso-
central år 1993. För samkommunens administration ansvarade en samkommun-
stämma, som bestod av fyra representanter från Laihela samt tre från Lillkyro 
och Storkyro. I samkommunens styrelse ingick tre representanter från varje 
medlemskommun. Samkommunen avslutade sin verksamhet i slutet av 2008, 
eftersom medlemskommunernas diskussioner om att fortsätta samarbete inte 
gav resultat. (Vettenranta 1995: 101–102; Laihian kunta 2007.) 

En orsak till förändringen var kommun- och servicestrukturreformen (KSSR-
projektet) som inleddes år 2005. I den ramlag som styr reformen förordnas att 
uppgifter som hör till primärhälsovården och därtill nära hörande socialför-
valtning skall skötas av kommuner eller samarbetsområden med minst 20 000 
invånare. I samarbetsområdesmodellen sköts uppgifterna antingen av en sam-
kommun eller av en kommun (s.k. värdkommun), och för ombesörjandet av de 
gemensamma uppgifterna bildas ett gemensamt organ för kommunerna. 
(Kunnat toteuttavat uudistuksen 2007: 5–8.) 

Beslut om ett nytt sätt att producera service i Laihela och i Lillkyro fattades år 
2007. Tillsammans med Storkyro hade dessa kommuner under 2006 gjort en 
förutredning om förutsättningarna för en sammanslagning och beslutat att 
fortsätta utredningarna om en kommunsammanslagning. Förhandlingarna om 
att grunda en ny Kyroland kommun strandade dock på grund av kommunernas 
olika uppfattningar. Beträffande ordnande av hälsovård förutsatte Storkyro att 
den nya kommunen skulle höra till Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Lill-
kyro ville koncentrera hälsovårdstjänsterna till sitt eget område och bygga en ny 
hälsocentral i den gynnsamt belägna tätorten Tervajoki. Enligt Laihela var 
byggandet av en ny hälsocentral inte vettigt, eftersom det redan fanns funge-
rande lokaler. (Laihian kunta 2007; Vähänkyrön kunta 2007.) 

Också uppfattningarna om hur primärhälsovårdens och den därtill nära 
hörande socialförvaltningens tjänster skulle ordnas, ifall Kyrolandets kommu-
nalsammanslagning inte förverkligades, gick isär. Laihelas utgångspunkt var ett 
samarbetsområde bestående av Kyrolandets kommuner enligt värdkommun-
principen, som kommunalförbund eller som affärsverk. Kommunerna hade 
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sammanlagt drygt 17 000 invånare och ifall befolkningsunderlaget inte var till-
räckligt, ville Laihela kommun även samarbeta med Vasaregionen för att där-
igenom få ett tillräckligt befolkningsunderlag. Även Lillkyro understödde i första 
hand bildandet av ett samarbetsområde bestående av Kyrolandets kommuner 
och som ett andra alternativ samarbete med Vasa. Den enda lösningsmodellen 
för Storkyro kommun var dock att söka samarbete med Seinäjokiområdet. 
(Laihian kunta 2007; Vähänkyrön kunta 2007.) 

Laihela och Lillkyro startade ett utredningsarbete om att forma ett samarbets-
område tillsammans med Vasa stad sommaren 2007 och Storkyro inledde 
samtidigt förhandlingar med Seinäjoki stad. Samkommunen för Kyrolandets 
hälsocentral avvecklades under hösten 2007 och i december 2007 beslutade 
kommunfullmäktige i Laihela och Lillkyro att bilda ett samarbetsområde 
tillsammans med Vasa stad. Avtalet om ett samarbetsområde, som omfattar 
primärhälsovård och vissa socialförvaltningstjänster, trädde i kraft i början av år 
2009. (Laihian kunta 2007; Vähänkyrön kunta 2007.) 

Samarbetsområdet ansvarar för alla primärhälsovårdens serviceuppgifter: 
läkarmottagning, tandvård, mödra- och barnrådgivning, rehabiliteringstjänster, 
hälsovårdens stödservice samt hemsjukvård och institutionsvård. För social-
servicens del gäller avtalet psykosocial service, mentalvårdservice och socialjour, 
hälsorådgivning för narkotikamissbrukare samt socialombudsmannens service. 
Enligt avtalet har Vasa stad ansvaret för ordnandet av tjänsterna och är där-
igenom värdkommun. I början av år 2009 inledde även samarbetsområdet för 
miljöhälsovård sin verksamhet. Samarbetsområdet består av samma kommuner 
och verksamheten omfattar hälsoinspektion och veterinärvård. (Vaasan kaupun-
ki 2007; Sosiaali- ja terveystoimi 2008.) 

År 2009 sköts läkarjouren i Laihela och Lillkyro vardagar kl. 8–16 på de egna 
hälsostationerna, medan kvälls-, natt- och veckoslutsjourerna sköts i Vasa. I 
Laihela finns också en bäddavdelning, tandvård, två barnavårdsbyråer, skol-
hälsovård, hemsjukvård, fysioterapi, hälsocentralspsykolog, en enhet för Vasa 
Regionala Företagshälsovård och veterinärvård. I Lillkyro finns förutom läkar-
jouren också en bäddavdelning, tandvård, tre barnavårdsbyråer, hemsjukvård, 
fysioterapi, en enhet för Vasa Regionala Företagshälsovård och hälsoinspektion. 
(Sosiaali- ja terveystoimi 2008.) 

På Laihela hälsostation arbetar år 2009 12 personer, av vilka 4,5 är läkare. 
Lillkyro hälsostation har åtta anställda, av vilka 2,5 är läkare. Inom tandvården 
arbetar åtta personer i båda kommunerna. Enligt grundavtalet flyttades personal 
och inventarier från den avvecklade samkommunen för Kyrolandets hälsocentral 
till den nya organisationen och lokalerna hyrdes av kommunerna. Servicen 
ordnas enligt närserviceprincipen och tillhandahålls i Laihela och Storkyro på 
finska. (Laihian kunta 2007; Vaasan kaupunki 2007.) 

I avtalet om bildande av ett samarbetsområde (Vasa, Laihela och Lillkyro) för 
primärhälsovården och vissa socialförvaltningstjänster kom man också överens 
om hur det nya sättet att organisera servicen skulle genomföras (Vaasan 
kaupunki 2007). Samarbetsområdets invånarantal överstiger klart ramlagens 
befolkningskrav om minst 20 000 invånare vid ordnande av hälsovårdsservice 
(tabell 1). 
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Tabell 1 Samarbetsområdets befolkningsmängd och språk-förhållanden år 2008 

 
Invånarantal 

2008 
Finskspråkiga, 

procent 
Svenskspråkiga, 

procent 
Andra, 

procent 

Vasa 58 597 69,8 24,8 5,4 

Laihela 7 692 98,3 1,0 0,6 

Lillkyro 4 732 97,7 1,7 0,7 

Totalt 71 021 74,7 20,7 4,6 

Källa: Tilastokeskus 2009c 

Enligt 77 § i kommunallagen är Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd kommu-
nernas gemensamma organ. Nämnden styr, bevakar och utvecklar social- och 
hälsovården i Vasa stad samt i kommunerna Laihela och Lillkyro. Nämndens 
verksamhetsfält består för Vasas del enligt social- och hälsovårdslagstiftningen 
av de uppgifter som hör till staden och för Laihelas och Lillkyros del av de upp-
gifter och tjänster som enligt det uppgjorda avtalet har överförts till nämnden. 
Till nämndens uppgifter hör att följa upp social- och hälsovårdens utveckling, 
framföra initiativ och förslag, framlägga ärenden som hör till det egna verksam-
hetsområdet för stadsstyrelsen och -fullmäktige samt besluta om att inrätta och 
dra in befattningar och tjänster. Nämnden har 13 ledamöter, av vilka 11 är från 
Vasa, en från Laihela och en från Lillkyro. (Vaasan kaupunki 2009a.) 

För Laihelas och Lillkyros service bildades ett av Vasa stads fem resultat-
områden för social- och hälsovård och området indelades vidare i Laihelas och 
Lillkyros resultatenheter, som var för sig står för sina kostnader. Vasa stads-
styrelse har inte övertagningsrätt till ärenden som gäller Laihela–Lillkyro sam-
arbetsområdets resultatområde och resultatenheter. Det gemensamma organets 
ekonomi ingår i Vasa stads budget, men resultatområdets och resultatenheternas 
kostnader och intäkter skall i bokföringen hållas åtskils från den övriga ekono-
min. (Vaasan kaupunki 2007; 2009a.) 

Resultatenheten administreras av en regionavdelning som är ett förtroende-
mannaorgan underställt social- och hälsonämnden. Regionavdelningens upp-
gifter består bland annat av att godkänna resultatenhetens budget och verksam-
hetsplan samt bokslut och verksamhetsberättelse, besluta om resultatområdets 
befattningar samt ansvara för samarbetet med ämbetsverkets andra resultat-
områden, kommuner och parter. Regionavdelningen har en mycket självständig 
beslutanderätt. Avdelningen består av sex medlemmar, av vilka tre är från 
Laihela och tre från Lillkyro. (Vaasan kaupunki 2007; 2009a.) 

En gemensam delegation i form av en kommitté underställd Vasas stads-
styrelse har inrättats som kommunernas samarbetsorgan. Kommittén fungerar 
som förhandlingsorgan i ärenden som gäller strategi, verksamhetsplanering, 
budget och fastställande av servicenivå. I delegationen ingår fyra förtroende-
mannarepresentanter och fyra tjänsteinnehavare från Vasa samt två förtroen-
devalda och två tjänsteinnehavare vardera från Laihela och Lillkyro. (Vaasan 
kaupunki 2007.) 
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Eftersom samarbetsavtalet har varit i kraft endast en kort tid har man ännu inte 
så mycket erfarenhet av hur administrationen och servicen fungerar i praktiken. 
På basis av samarbetsområdets förvaltningsstruktur kan man anta att Laihela 
och Lillkyro bäst kan påverka servicen i sina egna kommuner via regionavdel-
ningen. De finansieringsramar som fastslagits av Vasa social- och hälsovårds-
nämnd kommer dock sannolikt att i hög grad sätta gränser för den praktiska 
verksamheten. Ett aktivt deltagande av representanter för Laihela och Lillkyro i 
Vasa social- och hälsovårdsnämnd samt i andra förvaltningsorgan är därför 
viktigt. 

3.2 Mellersta Österbottens utbildningskoncern 

Mellersta Österbottens utbildningskoncern grundades år 1995. Organisationen 
skall främja utbildning och utveckling i landskapet. Beslutet påverkades av de 
planer på en kommunalisering och utvidgning av yrkesutbildningen som var 
aktuella i början av 1990-talet. (Wiirilinna 2005b: 5.) I Mellersta Österbotten 
trodde man också att en utveckling av yrkesutbildningen skulle bli en framgångs-
faktor för regionens utveckling i framtiden. Kommunerna var beredda att slå 
samman sina ekonomiska resurser och öka den lokala beslutanderätten i den 
regionala utbildningen, eftersom recessionen i början av 1990-talet hade börjat 
påverka kommunernas ekonomi i negativ riktning. Kommunerna i Mellersta 
Österbotten var bland de första i Finland att bilda en omfattande utbildnings-
koncern. Processen kunde dock inte genomföras utan problem, för den stötte på 
motstånd i såväl kommuner som skolor. Diskussionen gällde bland annat fördel-
ningen av beslutsmakten i koncernen, beräkningen av förmögenhetens värde, 
frågan om alla kommuner skulle delta i koncernen samt utformningen av de 
anställdas löne- och pensionsärenden. (Koivunen 2005: 9; Seikkula 2005: 73.) 

Till utbildningskoncernen hör läroanstalter som inrättats vid olika tider, den 
äldsta grundades år 1894. Den ursprungliga samkommunen för yrkesutbildning 
omfattade Karleby yrkesinstitut och Mellersta Österbottens vuxenutbildnings-
center. De statsägda Kokkolan teknillinen oppilaitos (tekniska skolan i Karleby), 
Kokkolan terveydenhuolto-oppilaitos (sjukvårdsskolan i Karleby) och Kannuk-
sen maaseutuoppilaitos (landsbygdsskolan i Kannus) anslöt sig senare. Av 
kommunägda läroanstalter anslöt sig Gamlakarlebys handelsläroverk samt 
Kokkolan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos (hushållsskolan i Karleby), 
Perhon maaseutuoppilaitos (landsbygdsskolan i Perho) samt Toholammin käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitos (hantverkskolan i Toholampi). Senare anslöt sig även 
Vetelin kotitalousoppilaitos (hushållsskolan i Vetil) och år 2000 Mellersta Öster-
bottens Institut. (Koivunen 2005: 9–10.) 

Koncernen hade 11 medlemskommuner i början av år 2009: Halsua, 
Himango, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Jakobstad, Sievi, Toho-
lampi och Vetil. Utöver dessa var kommunerna Kronoby, Oravais och Pedersöre 
medlemmar på avtalsbasis, dvs. delaktiga endast i en del av utbildningsutbudet. 
Kommunerna efterfrågar i första hand finskspråkig undervisning. Avtalsmed-
lemmarna deltar inte i koncernens beslutsfattande, men de har närvaro- och 
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yttranderätt då fullmäktige behandlar verksamhet som berör dem. (Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymä 2008a.) 

Koncernens verksamhetsområde omfattar hela landskapet Mellersta Öster-
botten samt delar av landskapen Österbotten och Norra Österbotten. I området 
finns drygt 116 000 invånare, av vilka 30 procent är svenskspråkiga. Koncernens 
medlemsantal minskade med tre i början av år 2009, då kommunerna Kelviå, 
Lochteå och Ullava anslöt sig till Karleby stad. Himangos medlemskap ändras 
genom kommunsammanslagning från och med början av 2010 till medlemskap 
via Kalajoki. Andra ändringar av koncernens verksamhet på grund av kommun- 
och servicestrukturreformen är inte att vänta, eftersom området klart överskri-
der den minimigräns om 50 000 invånare som har angivits för anordnande av 
yrkesutbildning. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2008a; 2009; Tilasto-
keskus 2009c.) 

Utbildningskoncernens grundläggande avtal uppdaterades år 2008. Enligt 
avtalet är utbildningskoncernens uppgifter följande: 

- att fungera som intressebevakare för regionens utbildning på andra 
stadiet och för högskoleundervisningen 

- anordna yrkesutbildning och annan utbildning på andra stadiet 
- anordna utbildning enligt fritt bildningsarbete 
- anordna fort- och vidareutbildning 
- anordna avgiftsbelagd serviceverksamhet i anslutning till utbildning 
- svara för teknologisk utveckling 
- delta i projektverksamhet som syftar till att utveckla region- och företags-

verksamhet. 
Uppgifterna har inte förändrats från tidigare grundavtal. (Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä 2008a.) 

Vid enheterna som ingår i Mellersta Österbottens utbildningskoncern stude-
rar årligen nästan 4 000 personer, av vilka 2 100 ungdomar och 800 vuxna del-
tar i studier för yrkesinriktad grundexamen, 150 i läroavtalsutbildning och 250 i 
folkhögskoleutbildning. I beställda utbildningar och utbildningsprogram stude-
rar ca 700 personer. På 2000-talet har antalet studerande ökat något, medan 
antalet anställda under de senaste åren har minskat. År 2008 var 575 personer 
anställda i utbildningskoncernen. Verksamhetsinkomsterna uppgick år 2008 till 
40,6 Meur och verksamhetskostnaderna till 36,8 Meur. Koncernen fick sina 
inkomster i form av enhetsprisinkomster, från försäljning av annan utbildning, 
från projekt och från andra inkomster. (Wiirilinna 2005b: 78; Keski-Pohjan-
maan koulutusyhtymä 2009.) 

Utbildningskoncernens högsta beslutande organ är samkommunens fullmäk-
tige, som bl.a. godkänner utbildningskoncernens budget, verksamhetsplan och 
stadgar samt väljer medlemmar och ordförande i koncernens styrelse och direk-
tion. Under fullmäktigeperioden 2009–2012 består fullmäktige av 46 represen-
tanter för medlemskommunerna. Antalet fullmäktigemedlemmar väljs i propor-
tion till medlemskommunernas röstantal. Medlemskommunernas röstantal 
beräknas genom att dividera kommunens grundkapital med talet 10 000. En 
kommuns andel av hela kommunalförbundets röstantal kan dock vara högst 2/5. 
(Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2008a.) 
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För utbildningskoncernens ekonomi och förvaltning samt för beredning och 
verkställande av beslut ansvarar koncernens styrelse, som består av 11 medlem-
mar. För förvaltningen av läroanstalterna svarar sedan år 2009 direktionerna för 
Karleby yrkesinstitut och landsbygdsundervisningen. I varje direktion finns nio 
medlemmar i koncernfullmäktige, en medlem i koncernstyrelsen, samt repre-
sentanter för lärare, annan personal och studerande. Direktionerna ansvarar 
bland annat för utvecklingen av enheternas verksamhet och övervakar att enhe-
terna fungerar på ett ekonomiskt sätt. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
2008a; 2009.) 

Utbildningskoncernen erbjuder i dag utbildning i Karleby, Kannus, Kaustby, 
Perho, Jakobstad och Toholampi (tabell 2). Koncernen äger 90 000 kvadrat-
meter utbildningslokaler samt jord- och skogsområden på sammanlagt 550 
hektar. Karleby yrkesinstitut ger utbildning som leder till grundexamen inom 
teknik och kommunikation samt turism-, ekonomi-, och kosthållsbranscherna 
framför allt för ungdomar. I Karleby handelsinstitut kan man studera till 
merkonom, datanom eller frisör. Koncernen tillhandahåller främst finskspråkig 
undervisning. Till merkonom kan man dock studera även på svenska. (Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymä 2009.) 

Tabell 2 Ägarkommunernas invånarantal, ägarandelar i procent samt 
utbildningsenheter i Mellersta Österbottens utbildningskoncern 

 

Invånarantal 
(2008) 

Ägarandelar 
(procent, 

2008) 

Utbildnings-
enheternas 

antal (2009) 

Halsua 1 351 2,3 - 
Himango 3 038 2,8 - 
Kannus 5 745 6,5 1 
Kaustby 4 313 7,5 2 
Karleby 37 266 40,8 5 
+ Kelviå 4 594 4,9 1 
+ Lochteå  2 791 4,3 - 
+ Ullava 1 003 1,7 - 

Lestijärvi 881 0,8 - 
Perho 3 020 4,2 1 
Jakobstad 19 677 13,2 1 
Sievi 5 307 1,2 - 
Toholampi 3 536 4,2  1 
Vetil 3 501 4,4  - 
Avtalskommuner:       
Kronoby 6 716 0,3  - 
Oravais 2 518 0,3  - 
Pedersöre 10 757 0,6  - 

Totalt 116 014 100 12 

Källa: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2008b; Tilastokeskus 2009c. 
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Karleby social- och hälsovårdsinstitut utexaminerar närvårdare samt massörer, 
instrumentvårdare, pedikyrister och rusmedelsarbetare. Man kan också avlägga 
specialyrkesexamen i äldreomsorg i skolan. Mellersta Österbottens landsbygds-
institut består av fyra olika enheter. I Kannus och Perho kan man bedriva studier 
inom jord- och skogsbruk, pälsnäring, kennelverksamhet och jaktvård. I Kaustby 
finns ett travinstitut, där man kan studera travkörning och träning. Vid artesan-
institutet i Toholampi ger man undervisning i hantverk och konstindustri och 
utexaminerar silversmeder, inredare och handarbetsledare. (Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä 2009.) 

I Mellersta Österbottens kulturinstitut i Kelviå kan man avlägga grundexamen 
för anställning som medieassistent, grundexamen för ungdoms- och fritidsleda-
re, studera på fyra folkhögskolelinjer med fri inriktning, avlägga flera yrkesexa-
mina samt delta i yrkesinriktad tilläggsutbildning och olika kortkurser. Mellersta 
Österbottens läroavtalsbyrå i Karleby organiserar och administrerar områdets 
läroavtalsutbildning. Mellersta Österbottens vuxeninstitut i Karleby, Jakobstad 
och Kaustby erbjuder examensinriktad utbildning inom 12 olika utbildningsom-
råden. Fortbildning är möjlig att få som arbetsmarknadspolitisk utbildning, som 
självständig utbildning eller som personalutbildning bland annat inom metall-, 
bygg-, kommunikations-, säkerhets- och datateknikbranscherna. (Keski-Pohjan-
maan koulutusyhtymä 2009.) 

Till utbildningskoncernen hörde under de första åren också en del av 
Mellersta Österbottens tillfälliga yrkeshögskola. År 1996 utvidgade skolan sin 
verksamhet till att omfatta också enheterna i Ylivieska och Haapajärvi, som 
ingick i Kalajokidalens samkommun för utbildning. Därefter omformades yrkes-
högskolan till ett aktiebolag. Mellersta Österbottens utbildningskoncern ägde 
hälften, Kalajokidalens samkommun för utbildning 38 % och Jakobstads stad 
12 %. År 1998 fick yrkeshögskoleaktiebolaget koncession för permanent yrkes-
högskoleverksamhet. Den tidigare personalen övergick till den nya organisatio-
nen, men delägarna behöll den fasta egendomen. (Koivunen 2005: 9–11.) 

Mellersta Österbottens samkommun för utbildning är fortfarande delägare i 
yrkeshögskoleaktiebolaget. Underställt utbildningskoncernen är också Tekno-
logicentret KETEK AB, som har specialiserat sig på att utveckla kompetensen i 
företag. Centret är ursprungligen en teknologienhet vid Karleby tekniska institut 
som grundades 1987, men som i samband med att yrkeshögskolan blev aktie-
bolag år 1995 ändrades till ett affärsverk underställt Mellersta Österbottens 
utbildningskoncern. KETEK omformades till aktiebolag år 2007. (Wiirilinna 
2005a; KETEK 2009.) 

Vid grundandet av Mellersta Österbottens utbildningskoncern stod det klart 
för landskapets aktörer att EU-medel som beviljas för regioners utveckling måste 
utnyttjas effektivt. Syftet var också att skapa tätare förbindelser mellan närings-
liv och utbildning. Under den tid utbildningskoncernen verkat har projektverk-
samheten expanderat kraftigt och under de senaste åren har de flesta enheterna 
deltagit. Samtidigt har arbetet med projekt inom koncernen systematiserats och 
know-how fördjupats, vilket visar att intresset för projektverksamheten har 
bevarats. (Lundell 2005: 60–63.) Åren 2002–2007 bedrev utbildningskoncer-
nen årligen 50–85 projekt med 56–95 anställda. Projektverksamhetens omsätt-
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ning uppgick år 2007 till något över 4 Meur. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhty-
mä 2009.) 

Verksamhetsidén för den närmaste framtiden är att bidra till att öka regio-
nens välstånd genom att förstärka befolkningens yrkeskunnande och utveckla ar-
betslivets konkurrenskraft. Utöver yrkesutbildning innefattar detta kundinrik-
tade utvecklingstjänster och projektverksamhet. Utbildningskoncernen strävar 
efter att bli en stark regional påverkare och samarbetar även med nationella och 
internationella aktörer. Eftersom det viktigaste syftet för koncernen är att trygga 
tillgången på arbetskraft inom viktiga verksamhetsområden i den egna regionen, 
försöker den förutse utbildningsbehoven inom det egna området. (Keski-Pohjan-
maan koulutusyhtymä 2009.) 

3.3 Vasaregionens Utveckling AB 

I Finland påbörjades i början av 2000-talet ett regioncentraprogram (AKO), som 
är ett av statsrådets specialprogram enligt regionutvecklingslagen. Syftet med 
regioncentraprogrammet är att förbättra stadsregionernas konkurrenskraft och 
utvecklingsförutsättningar. Detta försöker man åstadkomma bland annat genom 
att öka kunnandet, förstärka samarbetet mellan olika aktörer och utveckla regio-
nens attraktivitet. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009a.) 

Vasaregionen med dess elva kommuner valdes att delta i regionutvecklings-
programmet när det påbörjades år 2001. Tonvikten lades vid utvecklingen av 
bland annat energi-, metall- och IC-industri samt utbildning och forskning. I 
början ansvarade Vasa stad för Vasaregionens regioncentraprogram, men från 
och med år 2004 överfördes ansvaret till Vasaregionens Utveckling AB, dvs. 
VASEK. Regioncentraprogrammets första programperiod omfattade åren 2004–
2006 och den andra omfattar åren 2007–2010. (VASEK 2009.) 

Regioncentraprogrammet syftar till att etablera ett regioncentranätverk som 
täcker hela landet: åren 2007–2010 är 35 stadsregioner med i programmet. Från 
varje landskap deltar minst ett stadscentrum och syftet därmed är att hålla alla 
landskap livskraftiga och säkra möjligheterna till en stabil ekonomisk tillväxt i 
hela landet. Till programmet har man valt ut stadscentra med mångsidiga utbild-
nings- och sysselsättningsmöjligheter som kan erbjuda en konkurrenskraftig 
etableringsplats för olika typer av företag. Regioncentraprogrammet finansieras 
av stadsrådet som årligen beviljar basfinansiering, samt av regionernas kommu-
ner och företag som svarar för minst motsvarande summa. (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2009a). 

VASEK är ett regionalt närings- och utvecklingsbolag som grundades av de 
kommuner som är med i regioncentraprogrammet, med undantag för Maxmo. 
Stiftande kommuner var Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå och Oravais från 
Vasa ekonomiska region; Laihela, Lillkyro och Storkyro från Kyroland ekono-
miska region samt Jurva från Sydbotten ekonomiska region i Södra Österbotten. 
I bolagets delägarkontrakt definierades VASEK:s uppgifter enligt följande: 

-  regionens marknadsföring 
-  utarbetande och förverkligande av en regional näringsstrategi 
-  koordinering av det regionala näringssamarbetet 
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-  regionala utvecklingsprojekt 
-  regional intressebevakning 
-  specialiserad företagsservice. (VASEK 2009.) 

I Vasaregionens strategi 2004–2015, som godkändes i slutet av år 2004, 
framhålls särskilt VASEK:s ansvar för att konkretisera strategins näringspolitis-
ka syfte. VASEK samordnar kommunernas näringspolitik, svarar för företagsråd-
givningen samt främjar samarbetet mellan företag och läroanstalter. I strategin 
betonas VASEK:s uppgift att i främjandet av företagsverksamheten i första hand 
inrikta sig på kluster och branscher, inte på kommuner. De branscher som ska 
utvecklas anges i VASEK:s regelbundet uppdaterade affärsverksamhetsplan. 
(Vaasanseudun strategia… 2004.) 

När bolaget bildades bidrog Vasa, Korsholm, Malax, Laihela, Storkyro och 
Lillkyro med aktiekapital enligt invånarantal. Jurva, Korsnäs, Oravais och Vörå 
deltog med minimiaktiekapital. År 2006 blev Korsnäs huvuddelägare samtidigt 
som Maxmo började skaffa rådgivningstjänster från VASEK. År 2007 höjde även 
Oravais och den efter kommunsammanslagning bildade kommunen Vörå-Max-
mo sina andelar av aktiekapitalet, medan Jurva kommun avstod från sitt med-
lemskap och sin aktiestock. (VASEK 2009). År 2009 är nio kommuner delägare. 
Bolagets styrelse har sammanlagt 12 medlemmar och består av representanter 
för alla delägarkommuner samt för områdets storföretag, småföretag och hög-
skolor. Kommunernas invånarantal och språkförhållanden varierar starkt inom 
bolagets verksamhetsområde (tabell 3). 

Tabell 3 Befolkning, språkförhållanden och antal företag i VASEK:s 
medlemskommuner 

 

Befolknings-
mängd (2008)

Finsk-
språkiga

(%)

Svensk-
språkiga

(%)

Andra 
språk 

(%)

Företag st. 
(13.2 2009) 

Vasa ekonomiska region  
Vasa 58 597 69,8 24,8 5,4 4 022 
Korsholm 18 112 28,7 70,2 1,0 1 154 
Malax 5 549 9,1 88,2 2,7 435 
Vörå-Maxmo  4 470 13,6 84,6 1,8 352 
Korsnäs 2 219 3,2 91,2 5,5 389 
Oravais 2 158 10,3 80,9 8,8 214 
Kyroland ekonomiska 
region 

 

Laihela 7 692 98,3 1,0 0,6 436 
Storkyro 4 991 98,9 0,6 0,5 399 
Lillkyro 4 732 97,7 1,7 0,7 304 

Totalt 108 520 59,6 36,7 3,7 7 705 

Källa: Tilastokeskus 2009c; VASEK 2009. 

VASEK finansieras huvudsakligen av medlemskommunerna: år 2009 betalar 
kommunerna 12 euro per invånare. Utöver detta tecknade kommunerna bolagets 
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aktier för att få ihop ett startkapital i samband med att bolaget bildades. De kom-
muner som inte betalade hela sin andel av medlemskapet fick i stället betala för 
VASEK:s service. Nu när alla delägarkommunerna bidrar med kapital efter in-
vånarantal är servicen gratis för kommunerna och deras företag. Bolagets 
omsättning uppvisar en liten ökning och uppgick år 2008 till ca 1,27 Meur. 
Räkenskapsperiodernas resultat har däremot uppvisat både vinst och förlust. 
Resultaten har varierat från 76 000 euro i förlust år 2005 till nästan 87 000 euro 
i vinst år 2006. År 2008 uppgick bolagets vinst till 6 000 euro. (VASEK 2009.) 

VASEK hade i början av år 2009 14 anställda. Bolaget koordinerar regional 
näringsrådgivning, producerar branschinriktade företagstjänster, genomför 
regionala närings- och företagsamhetsrelaterade utvecklingsprojekt samt mark-
nadsför Vasaregionen. VASEK erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning för dem 
som planerar företagsverksamhet, för företagare som vill utveckla sitt företag 
samt för företagare som planerar ägar- eller generationsskifte. År 2008 hade 
VASEK:s personal nästan 2 700 kontakter med regionens företag. (VASEK 
2009.) 

VASEK:s personal består av experter i olika branscher och kan därför till-
handahålla rådgivning inom olika områden. Därtill har en egen kontaktperson 
utnämnts för varje kommun. Det innebär t.ex. att en anställd koncentrerar sig 
speciellt på företagsamhetsärenden i kommunerna som hör till Kyroland, dvs. 
Laihela, Storkyro och Lillkyro. Nyföretagscentrum Startias verksamhet har varit 
en del av VASEK:s service sedan år 2007. VASEK upprätthåller även register 
över Vasaregionens företag och verksamhetslokaler. (VASEK 2009.) 

De regionala utvecklingsprojekt som VASEK administrerar ansluter sig ofta 
till den utvecklingsverksamhet som regioncentraprogrammet anger och förverk-
ligas med hjälp av särskild projektfinansiering. Projekten som pågår i början av 
år 2009 gäller logistisk utveckling av ett metallkluster, kommunernas gemen-
samma upphandlingsring och Vasa flygfält samt insatser för att öka antalet 
arbetsrelaterade flyttningar till Vasaregionen. Tidigare projekt har bland annat 
gällt utvecklingen av energi- och mediebranscherna samt logistik och turism i 
Vasaregionen. Regionen har marknadsförts till exempel genom att visa upp sig 
på mässor i olika delar av Finland. (VASEK 2009.) 

Enligt en utvärdering som har gjorts om VASEK år 2006 har dess verksamhet 
bidragit till en ökad diskussion och ett aktivare samarbete speciellt mellan regio-
nens finsk- och svenskspråkiga kommuner. VASEK upplevdes därmed ha en 
viktig roll inte bara genom att producera företagsservice, utan också genom att 
öka kommunernas ömsesidiga samarbete. Grundandet av VASEK har även 
påverkat delägarkommunernas verksamhet genom att dessa inte längre bedriver 
näringsrådgivning, utan i stället hänvisar företagare till VASEK och inte till kom-
munernas egna näringsombudsmän. Dessutom utvecklar VASEK företagsamhet 
utgående från branschens förutsättningar, inte kommunens. En bransch kan 
därigenom utvecklas i hela Vasaregionen, över kommungränserna. (Vainio 
2006: 5, 11–12.) 

Utvärderingen visar också att VASEK:s verksamhet och image lidit en aning 
av att vissa medlemskommuners förtroendevalda, samarbetspartners och företa-
gare inte exakt vet vilka VASEK:s uppgifter är. Man har därför ställt stora och 



 80

delvis orealistiska förväntningar på VASEK:s verksamhet, t.ex. vad gäller före-
tagskontakter och kommunsamarbete. (Vainio 2006: 12.) Då förväntningarna 
inte har uppfyllts har man offentligt framfört hård kritik mot VASEK, till exem-
pel på stadsfullmäktiges sammanträden eller på lokala diskussionsfora på 
internet (se Vaasalaisia.info 2009; Vaasan kaupunki 2009). 

Då regioncentraprogrammets (AKO) nuvarande programperiod (2007–2010) 
upphör, inleds i början av år 2010 ett regionalt kohesions- och konkurrenskrafts-
program (KOKO). Programmet bygger vidare på och fördjupar utvecklingen av 
de tyngdpunktsområden som definierats i regioncentraprogrammet samt effek-
tiverar de sätt som utvecklingsarbetet bedrivs på. KOKO omfattar förutom AKO 
även det regionala landsbygdsprogrammet AMO och skärgårdsprogrammet och 
KOKO täcker därigenom alla Finlands kommuner. Det tänkta KOKO-program-
området för Vasas och Kyrolands ekonomiska regioner skulle motsvara VASEK:s 
nuvarande verksamhetsområde. VASEK koordinerar genomförandet av bered-
ningsprocessen för KOKO i regionen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009b.) 

4. Sammandrag och slutsatser   
De första tecknen på ett samarbete mellan kommuner märktes redan i slutet av 
1800-talet. Eftersom utgångspunkten för en reformering av kommunalförvalt-
ningen var regionalt sett små enheter började en del av tjänsterna redan tidigt 
ordnas gemensamt. Samarbete etablerades framför allt inom social- och hälso-
vården och var till sin karaktär frivilligt. Samarbetet mellan kommunerna ansågs 
vara en smidig och med tanke på de lokala förhållandena lämplig lösningsmodell 
och en bättre lösning än ett självstyre på en högre nivå. Ett frivilligt samarbete 
mellan kommunerna konsoliderades på 1930-talet till ett officiellt handlingssätt.   

Samarbetet mellan kommunerna togs även upp i diskussioner om den opti-
mala kommunstorleken. Från 1960-talet eftersträvade man i Finland medvetet 
större kommuner än tidigare, men förändringsprocesserna ersattes ständigt med 
frivilliga samarbetsarrangemang kommunerna emellan. Även om man redan 
tidigt upptäckte problem i samarbetet ordnades till exempel social- och hälsovår-
den samt utbildningen från 1970-talet åter uttryckligen genom samarbete mellan 
kommunerna. Däremot utvecklades inte senare initiativ till ett nära regionsam-
arbete mellan kommunerna, eftersom förändringen skulle ha inneburit att kom-
munernas egen beslutanderätt skulle ha gått förlorad.  

På grund av regionsamarbetets tröga framskridande startade statsrådet år 
2005 en kommun- och servicestrukturreform, det s.k. KSSR-projektet, som för-
utsätter ett större befolkningsunderlag än tidigare för en del av de tjänster kom-
munerna tillhandahåller. Detta har resulterat både i kommunsammanslagningar 
och i förändrade samarbetsformer. Laihelas och Lillkyros hälsovårdstjänster 
ordnas exempelvis fortfarande i form av ett samarbete mellan kommunerna, 
men samarbetspartnern och organisationsmodellen har i och med KSSR-projek-
tet ändrats. Överlag har kommunerna nuförtiden möjlighet att genomföra de 
förändringar som krävs på så många olika sätt, att reformen befaras leda till en 
alltför stor mångfald av olika lösningsmodeller för social- och hälsovårdsservi-
cen.         
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När det gäller anordnande av yrkesutbildning har de förändringar som KSSR-
projektet förutsätter till största delen genomförts redan innan reformen. I 
Mellersta Österbotten hör t.ex. så gott som alla yrkesläroanstalter till samkom-
munen i landskapet och detta har lett till att ett omfattande kompetenscenter 
inom utbildning och utveckling har uppstått i området. Även räddningstjänsten 
och den regionala utvecklingen sker i hela landet på ett lagstadgat sätt i form av 
ett kommunsamarbete på landskapsnivå. Omorganiseringen av räddningstjäns-
ten samt förvaltningsförsöket i landskapet Kajanaland har dock väckt stort miss-
nöje i kommunerna. Uppfattningen är att tillgängligheten till service har försäm-
rats och att randområdena har försatts i en sämre position än centrumorterna.  

Kommunernas samarbete på regional nivå fungerar bäst i de frivilliga sam-
manslutningar som skett inom biblioteksväsendet samt i de regionala aktiebolag 
som bildats för att handha avfallshanteringen. Inom medborgarinstitutsverk-
samheten har kommunbaserade enheter sammanslagits eller håller på att sam-
manslås till regionala institut, men utvecklingen har ansetts försämra servicen. 
Även inom näringspolitiken har det regionala sättet att tänka resulterat i etable-
rande av näringsbolag som främjar regional utvecklingsverksamhet och erbjuder 
företagsrådgivning. Samarbete mellan kommuner av olika typ har ofta visat sig 
problematiskt: till exempel i Vasaregionen har man inte i alla kommuner varit 
nöjd med resultaten av det regionala utvecklingsbolagets verksamhet.    

Frågan om erbjudandet av tjänster på ett jämlikt sätt i alla kommuner eller 
kommundelar är starkt kopplad både till tidigare faser i kommunernas sam-
arbete och till framtiden. Kommunernas samarbete har ansetts vara en garanti 
för kommunernas självständighet och frivilliga samarbetskonstellationer har i 
det avseendet tidigare fungerat bra. Radikala reformer har på grund av kommu-
nernas samarbete inte genomförts. Situationen håller dock på att förändras. Ett 
effektivt och ekonomiskt tillhandahållande av tjänster kopplas ihop med allt mer 
omfattande lösningar på kommun-, region- eller landskapsnivå och små kom-
muner anses inte längre ha samma starka sidor som under tidigare årtionden.       

Det ser ut som om balansgången mellan små självständiga kommuner och 
större regionala kommunhelheter håller på att leda till en klar förstärkning av 
den senare lösningsmodellen. Antalet kommuner har minskat och kommer att 
fortsätta att minska under de närmaste åren. I fortsättningen kommer behovet 
av samarbete mellan kommunerna således inte att vara lika stort som förr. Fri-
villigt samarbete anses inte längre fungera bra, utan service som tillhandahålls 
under överinseende av en kommun anses vara den bästa lösningen. I effektivite-
tens namn vill man bygga ut olika serviceområden och detta betyder att land-
skapen får en större roll. Redan nu finns det dock tecken på att minskningen av 
antalet kommuner även leder till en minskning av antalet landskap. Service 
kommer att tillhandahållas i allt färre storområden och detta innebär att servi-
cen koncentreras och att kommuninvånarnas vardagliga liv försvåras.  
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1. Innledning 
Utgangspunktet for prosjektet Nye modeller for regional mobilisering var hvor-
dan kommuner på begge sider av Kvarken kan lære av hverandre. Vi valgte ut 
Umeås kommundelsorganisation og kommunenes samarbeid i Finland som 
gode praksiser, som kanskje kunne brukes til å overføre erfaringer mellom land. 
Statsvetenskapliga Institutionen ved Umeå Universitet utarbeidet rapporten 
Kommun i delar, skrevet av Maria Gren (Gren kapittel 2 i denne bok) Universite-
tet i Vasa/Levon-institutet på sin side utarbeidet rapporten Kommunernas sam-
arbete i Finland – generella synspunkt och praktiska exempel av Kari Leinamo 
og Heli Siirila (Leinamo og Siirila, kapittel 3 i denne bok). Den finske rapporten 
ble presentert av professor Hannu Katajamäki fra Universitetet i Vasa på et 
fokusgruppemøte i Umeå, og diskutert av svenske eksperter på kommunal orga-
nisering. Problemstillingen i denne diskusjonen var hva Sverige kunne lære av de 
finske erfaringene. Tilsvarende ble den svenske  rapporten presentert av profes-
sor Anders Lidström og Maria Gren fra Umeå Universitet på en stor konferanse i 
Vasa, med aktiv deltagelse av en rekke forskere, eksperter og ledende politikere 
fra Vasa-regionen. Denne rapporten gikk inn i en omfattende offentlig debatt om 
regional organisering i Vasa-regionen, forstått som ”hva Vasa kan lære av Umeå-
modellen”. Dette avsnittet summerer opp bakgrunnen for disse diskusjonene, 
sentrale argumenter og konklusjoner. Sentrale spørsmål var hvordan kommu-
nene i de to landene var i stand til å produsere legitime beslutninger gjennom 
ulike kombinasjoner av direkte demokrati, representativt demokrati, hierarki, 
marked og nettverk. I dette notatet trekker vi inn en bakgrunn til at de to 
landene har former for kommunal organisering som har valgt ulike svar på det 
vanskelige spørsmålet om hvordan disse prinsippene skal kombineres. Gjennom 
diskusjonen av de svenske erfaringene i Vasa kom det dessuten inn et nytt 
element i debatten som vi ikke hadde reflektert over på forhånd: det språkpo-
litiske sprörsmålet i denne delen av Finland. 

Et påfallende trekk ved begge diskusjonene var at eksperter fra de to landene 
ikke hadde problem med å gå inn i og forstå problemstillinger og løsninger i det 
andre landet. Dette viser til en fundamental likhet på tvers av grenser i Norden, 
eller, om man ønsker å relatere til nyere teorier om virtuelle nettverk, et 
ontologisk fellesskap. I Nordiske land utvikler vi ulike lösninger ved hjelp av de 
samme fundamentale byggeklossene. Disse byggeklossene er et felles sett av 
begreper, som åpner for en felles forståelse. Vi kombinerer disse felles byggeklos-
sene på ulike måter på grunn av at de nasjonale prosjektene er inne i ulike 
utviklingsspor. Når vi skal betrakte disse ulike nasjonale kombinasjonene av 
prinsipper er det derfor også nödvendig å se bakover.  

2. Bakgrunn: Den nordiske kommunen 
I velferdssamfunn som de nordiske land består en stor del av BNP av offentlige 
budsjetter som produserer, fordeler og leverer velferdstjenester til innbyggerne. I 
diskusjonen av den nordiske modellen er det sentrale fokuset hvordan organise-
ringen av disse velferdstjenestene også bidrar til en konkurransedyktig og globa-
lisert privat økonomi. Kommunal organisering er viktig for tilrettelegging av 
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velferdstjenester, økonomisk utvikling og samfunnsutvikling i alle nordiske land. 
I Norden bygger kommunene på lokalt, autonomt selvstyre og demokrati, som i 
vår tid er koblet sammen med den sentrale oppgaven til alle de nordiske statene, 
produksjon og fordeling av velferd til alle innbyggere. I tillegg til produksjon av 
velferdstjenester vil derfor også kommuner i ulik grad være opptatt av økono-
misk utvikling.  

Den nordiske velferdsstaten oppfattes ofte som motpolen til det neo - liberale 
anglosaksiske samfunn. I debatten om helsetjenester i USA kan en nordisk 
betrakter bli slått av det liberale argumentet at det er den enkelte borger som 
skal sørge for sin egen velferd, inkludert helsetjenester. Dermed, hevder den 
liberale USA-borgeren, kan fordelingen av velferdstjenester ikke bli et spørsmål 
som staten skal bekymre seg over. Staten skal være nattevakt, passe på borgernes 
rett til å drive privat næringsvirksomhet, vokte grensene og ta seg av geopoli-
tikken. Men i de nordiske landene er derimot staten garantisten for fordeling av 
velferd, inkludert geografisk fordeling. Dermed blir også i de nordiske landene 
de store spørsmålene som legitimiteten til og oppslutningen om det demo-
kratiske nasjonale politiske systemet avhengig av hvordan disse tjenestene 
faktisk leveres på mikronivået, i direkte kontakt mellom de offentlig finansierte 
tjenestene og borgerne. Dette betyr ikke at nordiske velferdsstater ikke kan 
bruke markedet til å levere disse tjenestene. Ofte gjør de nettopp det. Men det 
betyr at spørsmålet om hvordan slike marked reguleres og tilrettelegges fort blir 
politiserte spørsmål. Markedene for velferdstjenester, og ikke minst også forde-
lingsvirkningene av disse markedene, overvåkes av politikken, og løsningene 
utfordres stadig i debatten i media. Denne særegne politiske økonomien fører de 
nordiske velferdssamfunnene opp i en vanskelig problematikk.  

For det første må moderne velferdstjenester innenfor skole, omsorg, helse og 
andre områder oppfylle krav til effektivitet og kvalitet som ofte bare kan møtes 
av store, veldrevne institusjoner med et høyt kompetansenivå og en sofistikert 
organisering, bygd på skalafordeler som skyldes at de leverer tjenester over store 
marked. For det andre skal dette skje innenfor en mangfoldig geografi, der men-
nesker utenfor de tett befolkede hovedstadsregionene har mye natur og store 
arealer de kan dele på, og der det av og til også kan være andre viktige ulikheter 
mellom lokalsamfunnene, så som språklige og kulturelle forskjeller. Institusjo-
nen som leverer løsningen på denne vanskelige oppgaven er den gamle nordiske 
tradisjonen med lokalt autonomt selvstyre og demokrati, med andre ord, den 
nordiske kommunen. Nå kommer denne løsningen i mange varianter. Begynner 
vi å se på detaljene i disse forskjellene kommer det opp til overflaten institusjo-
nelle nasjonale forskjeller som kan forklares med referanse til de nasjonale 
utviklingssporene som ble lagt på nittenhundretallet.  

2.1 Sverige 

I Sverige ble produksjonen av legitime demokratiske beslutninger skapt ved at 
det representative partisystemet organisert på nasjonalt nivå i Riksdagen etter 
hvert ble den sentrale institusjonen som fortrengte kongemakten og innførte 
demokratiet i Sverige. Dette har gitt svenske nasjonale politiske partier en sterk 
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posisjon. Partiene drev fram demokratiet. Svensker stemmer på partier. De store 
svenske partiene har en merkevare som er deres politikk, som er hevet over 
lokale stridigheter og personlige egenskaper ved politikerne.  

På samme tid var en sentral kobling mellom det nasjonale og det lokale nivået 
en aktiv statlig politikk for utbygging av en regionalisert struktur i form av et 
hierarki av städer, i en ortstruktur der regionale sentra i knutepunkter mellom 
elver, jernbaner, havner og kanaler ble noder for universitetsutdanning, sentra 
for privat industriell teknologisk utvikling, og spredning av teknologi, kunnskap, 
innovasjoner og velferdsgoder ut i landområdene. Historien om denne regionali-
serings- og diffusjonsprosessen er fortalt av flere svenske geografer, med Häger-
strands arbeider om utviklingsbaner gjennom tid og rom, fokusert gjennom 
nodene i hierarkiet av städer, som kanaliserer moderne innovasjoner til lands-
bygden, som det sentrale bidraget. I Sverige ble denne geografiske teorien tatt på 
alvor og omsatt i praksis. Den regionaliseringsprosessen som fulgte har resultert 
i en fysisk-materiell ortstruktur som i dag kan tas for gitt. Umeå stad er det ube-
stridte sentret i sin region, og kan ikke utfordres av noen av sine nabokommu-
ner.    

Den store svenske suksesshistorien kom i perioden etter 2 verdenskrig, da 
Sverige ble etablert som en ledende industrimakt og etter hvert også det ledende 
velferdssamfunnet i Europa. Nettopp velferdssamfunnet var drivkraften bak den 
store svenske kommunale reformen mellom 1952 og 1974, da 2498 kommuner 
ble til 278. Dette resulterte i meget store kommunale enheter, og oppløsning av 
de gamle kommunene, der nærheten mellom kommunal administrasjon og poli-
tikere og velgere sikret et element av direkte demokrati, forankret i lokal tilhø-
righet på tvers av partigrenser. Bygging av store kommunale enheter førte til at 
vekten også innenfor kommunal organisering ble forskjøvet i retning av partiene 
og det representative demokratiet, og vekk fra den lokale identiteten som basis 
for legitimitet. Denne institusjonelle differensieringsprosessen åpnet for store og 
moderne kommuner, der partienes legitimitet som nasjonale partier løste prob-
lemet med intern geografisk fordeling og lokal tilpasning. Innenfor de 278 store 
kommunene kunne det kommunale hierarkiet styrt av det indirekte demokratiet 
garantere likhet for alle borgere, og en høy kvalitet på tjenestene, uavhengig av 
den lokale adressen.  

Det viste seg imidlertid som Maria Gren peker på meget raskt at denne 
projeksjonen av en nasjonal modell for representativt demokrati til et regionalt 
nivå, de moderne svenske store kommunene, likevel førte til spenninger mellom 
ulike lokalsamfunn innenfor de nye store enhetene. Her kom konfliktene mellom 
representativt partidrevet demokrati og lokaldemokratiet, med elementer av 
direkte kontakt mellom velgere og politiske ledere bygd på territoriell identitet 
opp til overflaten som et demokratisk problem. Dette åpnet for lover som gjorde 
det mulig for de store kommunene å dele seg selv opp i deler fra 1979. I disse del-
kommunene ble en ny form for lokalt demokrati gjeninnført. Men dette skjedde 
ikke gjennom lokalvalg, noe som kunne ha utløst et spenningsforhold mellom 
lokalt og kommunalt representativt demokrati, men tvert i mot gjennom en 
delegering av makt fra den sentrale representative forsamlingen til lokale 
kommunedelsorgan som fikk innflytelse over en del lokale spørsmål. Kommune-
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delsforsamlingen ble utpekt av kommuneforsamlingen, deres representanter var 
utpekt sentralt, gjennom partiene, deres budsjetter forble delegert fra storkom-
munen og deres eksistens ble definert som en del av et eksperiment som kunne 
evalueres og også avsluttes av den store kommunen.    

Maria Grens arbeid (kapittel 2) forteller hvordan dette forsøket gikk. 

2.2 Finland 

Fordi Russland sto på den seirende siden i krigene mot keiser Napoleon fikk tsar 
Alexander ansvaret for Finland, som frem til da hadde värt en del av kongeriket 
Sverige. Under tsar Alexander fikk Finland en vidtgående autonomi med et 
selvstyre som ga plass for utvikling av demokratiske institusjoner. Innenfor 
rammen av dette selvstyret ble det også mulig for det finske samfunnet å utvikle 
spirene til en autonom statsdannelse, den moderne finske staten, som også var 
uavhengig av den svenske kulturelle innflytelsen. Dette skapte også grobunn for 
etableringen av den sterke posisjonen til det finske skriftspråket. Slik la den vise 
Alexander grunnlaget for Finlands språklinge og kulturelle løsrivelse fra Sverige. 
I denne perioden var, som Ansi Paasi peker på, identitetsutvikling knyttet til 
lokal territoriell tilhørighet. Kimen til det lokale demokratiet og utgangspunktet 
for kommunal organisering var institusjonen som etablerte lokal ansikt – til – 
ansikt kontakt, altså kirkeforsamlingen. I henhold til en kommunal lovgivning 
fra 1865 dannet hver forsamling sin egen kommune (Leinamo og Siirilä kapittel 
3). Leinamo og Siirilä peker på at det flere ganger på nitenhundretallet ble gjort 
forsøk på å konstruere større regionale institusjonaliserte enheter, eller ”övre 
skiktets självstyrelse”. På tross av at kommunene etter hvert ble engasjert i 
utvikling av nye moderne tjenester som stilte store krav til organisering på tvers 
av flere kommuner, så som felles legetjenester, asyl for sinnssyke og veibygging, 
brøt likevel mer ambisiøse forsøk på å finne alternative løsninger i form av mer 
sammensatte regionale institusjoner med generelle mandat sammen. Dette 
skyldtes, ifølge Leinamo og Siirilä dels at det var store problem med å bygge opp 
forvaltningssystemer over store avstander, dels at det åpenbart var en utbredt 
oppfatning at små enheter var mer effektive og pålitelige som organisasjons-
form, eller med andre ord mer legitime. Dermed ble det allerede på nittenhund-
retallet etablert en konkurrerende løsning til store kommuner, oppgavespesifikt 
samarbeid mellom autonome små kommuner om felles problemløsning. Fordi 
dette samarbeidet var avgrenset til spesifikke oppgaver ble det fort uoversiktlig, 
idet hver kommune kunne ha ulike sett av kommunale partnere på ulike områ-
der.  

Leinamo og Siiriläs arbeid ”Kommunernas samarbete i Finland” forteller 
hvordan denne løsningen med ”Kommunalförbund” og ”samkommun” fungerer, 
og hvordan denne løsningen gjennom det 20 århundre ikke gikk under og ble 
utkonkurrert av store kommuner eller regionale institusjoner, men tvert i mot 
var i stand til å fornye seg selv og vokse gjennom den store utbyggingen av 
kommunenes oppgaver som utviklingen av velferdsstaten på 1960 og 1970-tallet 
la grunnlaget for. I dag har vi derfor en kommunal struktur i Finland med mange 
små kommuner som effektivt samarbeider gjennom ulike former for oppgave-
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definert nettverksorganisering, der flere kommuner går sammen om å etablere 
en basis for større enheter som leverer moderne velferdstjenester på en profesjo-
nell og effektiv måte over store geografiske områder.  

En annen konsekvens av dette utgangspunktet var at Finland ikke gikk 
gjennom den samme sentralt planlagte regionaliseringsprosessen som Sverige. 
Finsk regionalisering forble nedenfra og opp, uten koordinering fra sterke, over-
gripende regionale institusjoner med ansvar for samfunnsutvikling. Finske 
regioner og regionale reformer får derfor lett et eksperimentelt ad-hoc preg, som 
skifter mellom ulike trender. Regionale sentra lever et utsikkert liv, de kan når 
som helst gjennom statlige beslutninger drevet frem av skiftende lokale bevegel-
ser bli redefinert og utkonkurrert av andre. I Finland er det dermed fortsatt 
uklart hvordan regionene skal se ut, og hva slags sentra og oppgaver de skal ha. 

3. Kan Sverige lære av Finland? 
Når vi sammenligner kommunal organisering i Finland og Sverige får vi dermed 
en prosess som kan se lik ut på overflaten, fordi det grunnleggende problemet er 
det samme, men vi møter to sett av institusjoner som har gått i to ulike retninger, 
fordi de har valgt to ulike svar på det samme spørsmålet, i det svenske tilfellet 
hierarki i store kommuner, i det finske tilfellet samarbeid i nettverk mellom små-
kommuner. I noen tilfeller resulterer dette nettverkssamarbeidet i etablering av 
store offentlige institusjoner, i andre tilfeller er det utgangspunkt for markeds-
løsninger. Finland blir i dag oppfattet som et avansert eksempel på det Castell 
refererer til som ”Network Society” (Manuel Castells, 2000). Nå kan man 
kanskje si at den koblingen som Finland har etablert mellom små kommunale 
demokratiske enheter som samarbeider om organisering av store offentlige 
tjenesteprodusenter, i noen tilfeller også innkjøp av tjenester fra større, privat-
økonomiske enheter faktisk er en avansert løsning, og et reelt alternativ til den 
svenske, hierarkiske modellen som hviler på det representative partidemokratiet. 
Likevel, og kanskje nettopp derfor, blir det mulig å se selvkritisk på dette svaret i 
Finland. Gir denne autonome organiseringen foretatt av lokale aktører tilstrek-
kelig effektive resultat? Det kan se ut som om den finske staten, drevet av nød-
vendigheten av å gjøre velferdsstaten mer effektiv, og tynget av perspektivet med 
en aldrende befolkning og lav innvandring nå har ambisjoner om å endre på det 
institusjonelle byggverket tsar Alexander la grunnlaget for. Det siste uttrykket for 
denne selvkritiske og eksperimentelle holdningen til egne forutsetninger og eget 
utviklingsspor er KSSR prosjektet (se Leinamo og Siirilä). Innenfor rammen av 
KSSR har antall kommuner blitt redusert med 67 i begynnelsen av år 2009.  

Da vi presenterte den finske modellen for kommunesamarbeid for svenske 
eksperter på kommunal organisering i Umeå våren 2009 var det ingen som 
foreslo at Sverige skulle ta steget tilbake fra reformen i 1974, og gjeninnføre de 
2498 småkommunene. Likevel var det en betydelig interesse for de avanserte 
resultatene finske kommuner har oppnådd når det gjelder utvikling av felles 
tjenester gjennom ulike former for ”sam-kommune” og andre former for 
markeds- og nettverksbasert regulering av produksjon av kommunale tjenester 
organisert på tvers av kommunegrensene. De finske kommunene har åpenbart 
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på flere områder gått lengre enn de svenske i retning av å skille ut virksomhet og 
privatisere den, for å kunne dele den med andre kommuner. Når de gjør det har 
de også i noen tilfeller utviklet former for markedsregulering av denne typen av 
privatisert kommunal virksomhet, som fortjener nærmere oppmerksomhet. Et 
annet tema for overføring av erfaringer mellom Sverige og Finland er at finske 
kommuner også har utviklet interkommunale samarbeidsløsninger på områder 
som regional planlegging og utvikling, som eksemplet VASEK i rapporten fra 
Leinamo og Siirila illustrerer. 

I de svenske ekspertenes evaluering av de finske erfaringene fant man også 
frem til et viktig kritisk punkt når det gjaldt legitimiteten til den finske løsning-
en. Riktignok skaper den lokalt forankrede produksjonen av kommunale beslut-
ninger betingelser for tett kontakt mellom borgere og kommuneledelse. Dette 
gjør at misfornøyde borgere lett kan nå sin kommunale representant med klager, 
du kan treffe på han i kirken eller i butikken. På den annen side er da denne 
kommunale representanten avhengig av et nettverksbasert horisontalt sam-
arbeid mellom flere kommuner som regulerer en kontrakt for å komme videre 
med klagen til produsenten av tjenesten. Dette er en lang og usikker kommuni-
kasjonskjede, der mye kan stoppe opp underveids. I en svensk storkommune er 
det derimot et hierarki mellom politikeren og produsenten. I valget mellom 
hierarki og nettverk til å implementere kommunale tjenester kan det tenkes at 
hierarkiet kan gi politikeren større kontroll. Den svenske politikeren er kanskje 
vanskeligere tilgjengelig, man møter ham ikke i kirken, kanskje heller ikke i 
butikken, men til gjengjeld sitter han på toppen av et hierarki. Kan du først nå 
frem til han, har han reell makt over leverandøren av tjenesten du er misfornøyd 
med.  

4. Kan Finland lære av Sverige? 
KSSE-prosjektet i Finland har utløst en spontan nedenfra og opp prosess med 
regionalisering av de finske kommunene gjennom frivillige initiativ og eksperi-
menter. Denne prosessen stiller Vasa-regionen overfor helt nye og store utford-
ringer. På den ene siden fortoner Vasa stad seg som et sentrum for en svensk-
språklig region under avvikling. I en arena for regional utvikling gjennom frivillig 
regionbygging ”nedenfra” dukker det opp konkurrerende regionale sentra i nær-
heten. Disse voksende sentrene, som Seinajoki etablerer en ”kritisk masse” og får 
tilført statlig-regionale kontorer og tjenester fra Vasa. Ser man nærmere etter 
viser det seg også at Vasa – regionen består av en rekke kommuner som har til 
dels svært ulik partisammensetning og språklig tilhørighet. Mens Vasa stad er 
reelt tospråklig har Vasa ulike nabokommuner innenfor sin region, noen finsk-
språklige og noen svenskspråklige. I denne konteksten blir kommunegrensene 
ikke bare en garantist for lokal kontroll. De blir også en garantist for at de 
svenskspråklige lokalsamfunnene skal kunne beholde ”sine” svenskspråklige 
institusjoner og svenskspråklige leverandører av kommunale tjenester. Denne 
segregeringen låses igjen fast av at partiene også er oppdelt etter språklige 
skiller, med svenskspråklige partier (Svenska Folkpartiet) og finskspråklige 
partier, som Senterpartiet (Keskusta). Dette berører også følsomme spørsmål 
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som hvilket språk de kommunale tjenestene til eldre, syke og barn skal kunne 
leveres på. Nå er det rett nok sterke nasjonale lover som regulerer bruken av 
språk i Finland. Lovene garanterer at Finland er et tospråklig land, se slår fast 
rettene til den svenskspråklige minoriteten til å få levert tjenester på sitt språk, 
de innfører to parallelle skoler og de pålegger alle offentlige organer og alle 
offentlige ansatte plikt til å kunne levere på to språk. Om man ser på hva som 
faktisk skjer er den langsiktige tendensen nasjonalt likevel en gradvis svekkelse 
av det svenske språkets posisjon. En viktig drivkraft nedenfra er at finskspråklige 
skolebarn i ökende grad prioriterer ned svensk språk. Samtidig skaper det 
engelske språkets frammarsj i et stadig mer globalisert finsk næringsliv, og i en 
offentlig sektor som har et utstrakt samarbeid mot EU press utenfra på det fiske 
språkets posisjon. I denne situasjonen er det ikke overraskende at relasjonen 
mellom svensk og finsk språk blir mer spent. Den svenskspråklige minoriteten 
samler seg om ”sine” kommuner som et forsvar for minoritetsspråket. Svensk 
språkidentitet blir et grunnlag for politisk mobilisering og organisering. I denne 
situasjonen er det nasjonale partisystemet åpenbart ikke lenger i stand til å fatte 
legitime språkpolitiske beslutninger på tvers av språkgrensene. Svaret er et lokalt 
forsvar for kjerneområdene, der innbyggerne er garantert at offentlige tjenester 
leveres på svensk.  

I denne situasjonen blir konfliktlinjene som defineres av språklig identitet, 
politisk tilhørighet og lokal identitet sammenfallende.   

Kan så Vasaregionen bruke erfaringene fra svensk kommunalt del-demokrati 
som basis for sin regionalisering? Diskusjonen med de finske ekspertene og 
politikerne ga en klar tilbakemelding: de delene av Umeå-modellen som inne-
bærer at kommunedelsforsamlingene skal oppnevnes av den sentrale kommune-
forsamlingen og få delegert makt fra den kan ikke anvendes i Vasaregionen. 
Utfordringen ser snarere å være å finne frem til en regional organisering der man 
kan høste fordelen av store enheter og sentral koordinering kombinert med et 
direkte valgt lokaldemokrati som sikrer fulle språklige og politiske retter for den 
svenske minoriteten i deres kjerneområder. En av konklusjonene fra debatten 
var at dette forutsetter en ny nasjonal lovgivning, som åpner for at regionen kan 
gå inn på slike eksperimenter. 

5. Diskusjon: en norsk kommentar 
Sett i et norsk perspektiv er det noe åpenbart gjenkjennelig i debatten om Vasa-
regionens kommunale organisering. Den formen for polarisering som vi her ser 
kimene til, med et sammenfall mellom lokal identitet, språklige skiller og politisk 
organisering i partier og kommuner er beskrevet av den norske sosiologen Stein 
Rokkan med utgangspunkt i Øst - Vest splittelsen i Norge i det 20 århundre. I 
Vest-Norge sluttet befolkningen opp om det nynorske språket, som var det 
nasjonale prosjektets forsøk på å løsrive seg fra det danske skriftspråket. I Øst-
Norge sto det danske skriftspråket meget sterkt, og ble omtalt som Riksmål, som 
var skriftspråket til den nasjonale politiske og økonomiske eliten i Oslo. Disse 
språkskillene overlappet med ulike regionale identiteter, ulike politiske partier, 
religiøse bevegelser med betydelige ulikheter og selvsagt også med former for 
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kommunal organisering, der kommunene kunne vedta sin språklige tilhörighet. 
Rokkan viste hvorfor dette sammenfallet av flere ulike skiller ble dypere og 
dypere, fordi det ikke fantes noen institusjonelle felt der de to ytterpunktene 
kunne møtes, forhandle og fatte felles beslutninger. I den förste delen av det 20 
århundre var spørsmålet om hvem som skulle få hegemoniet i den språkpolitiske 
debatten i Norge åpent. I dag er denne striden over. Det språkpolitiske prosjektet 
nynorsk er i dag marginalisert og opprettholdes bare som hovedspråk i kjerne-
områdene der det oppsto, på den norske vestkysten og i de indre rurale områ-
dene. Sagt på en annen måte: Det danske språket har vunnet kontrollen over 
Norge. Det norske skriftspråket er preget av kompromissene i denne striden, og 
har overtatt deler av nynorsk, men i sin grunnstruktur lener det seg mot sitt 
opphav, dansk skriftspråk. Likevel blir det beseirede nynorske språket beskyttet 
av sterke nasjonale språkpolitiske institusjoner, og gjennom en sterk lokal 
organisering, også ved hjelp av nynorske kommuner inne i kjerneområdene. 
Etter at spörsmålet om hvem som har hegemoniet ble avgjort har det inntrådt en 
tilstand av ”språkfred” i Norge, i hovedsak fordi de to partene respekterer 
hverandre, og har funnet felles regler for samkvem. Oversatt til en finsk kontekst 
ville dette ha betydd at finsk språk ville ha blitt marginalisert i Finland, og bare 
opprettholdt i noen rurale kjerneområder. Kanskje det kunne ha skjedd dersom 
Finland hadde forblitt en del av det svenske kongedömmet? Dette er skjebnen til 
flere finske språkområder inne i Russland. Men på grunn av tsar Alexanders 
liberale syn på hvordan Finland skulle styres kan vi i dag observere det stikk 
motsatte utfallet: svensk språk marginaliseres, også i sine tidligere kjerneom-
råder, som i dette tilfellet Vasa-regionen. Det kan se ut til at tsar Alexanders har 
lyktes i det språkpolitiske felttoget mot det svenske kongehuset. Svensk språk vil 
aldri kunne få en hegemonisk posisjon og fortrenge det finske språket i Finland. 
Det som nå gjenstår ser ut til å være å skape kommunale institusjoner i Vasa-
regionen som sikrer en språkfred som gir de svenskspråklige områdene en 
sterkere institusjonell beskyttelse, også i organiseringen av produksjonen av sine 
kommunale velferdstjenester. Sett i en slik kontekst er det åpenbart at en ren 
overføring av Umeåmodellen for lokaldemokrati i del-kommuner ikke passer inn 
som løsningsforslag. Til det er Umeåmodellen i for stor grad forankret i den 
svenske formen for indirekte demokrati, der de svenske partiene og deres spill 
om makten er i stand til å heve seg over konflikter mellom ulike lokalsamfunn og 
skape legitime beslutninger.  

Den byrden kan ikke det finske partisystemet bäre.         
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