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10. Kommunerna och medborgarna 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 
Göran Bostedt, Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet 

Den svenska kommuntraditionen 
När man ska karaktärisera det svenska politiska systemet är det vanligt att man 
betonar att Sverige kombinerar en stark statsmakt med ett betydande lokalt 
självstyre. Statens ställning har understrukits under århundradena – av expan-
sionslystna kungar, konservativ nationalism och socialdemokratiskt välfärds-
bygge. Det är betecknande att det knappast funnits någon opposition mot tanken 
att Sverige skall vara en enhetsstat (Lidström och Eklund 2007). Parallellt med 
detta finns emellertid också en tradition av lokalt självstyre. Inte bara kyrkliga 
angelägenheter har hanterats lokalt utan efter hand också gemensamma världs-
liga frågor som fattigvård och skola. Till detta har säkert den glesa befolkningen 
och de långa avstånden bidragit, men att Sverige i huvudsak saknat feodala 
traditioner och att bönderna haft egna företrädare i riksdagen har sannolikt 
också varit av betydelse. De kommunala och kyrkliga angelägenheterna separe-
rades 1862 varvid kommunerna fick ett tydligt eget mandat för de världsliga 
frågorna, vilket sedan utvecklas vidare under 1900-talet. 

Sverige har av dessas skäl givits beteckningen decentraliserad enhetsstat 
(Loughlin 2000; Ansell & Gingrich 2003).  Den kommunala expansion som 
skedde under senare delen av 1900-talet handlade i hög grad om att förverkliga 
ett nationellt välfärdssystem som skulle vara lika för alla oberoende var i landet 
man bodde. I stället för att staten upprättade egna organ för t.ex. social omsorg 
och utbildning på lokal nivå användes kommunerna för detta. Dessa blev därmed 
i hög grad statens förlängda arm för förverkligandet av välfärdspolitiken men 
välfärdssamhällets framväxt skapade också nya utrymmen för kommunerna att 
skapa lösningar som var anpassade till de villkor som rådde lokalt. Inte minst 
har kommunernas rätt att själva besluta om sina skatter bidragit till att bibehålla 
en hög grad av självstyre trots starkt statligt inflytande. Att de är betydelsefulla  
visar inte minst den ekonomiska ställning de har. Tillsammans svarar kommu-
ner och landsting för 25 procent av BNP och för 44 procent av de totalt offentliga 
utgifterna och den kommunala andelen av detta uppgår till ungefär 2/3. I fråga 
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om ekonomiska resurser är de svenska kommunerna bland de starkaste i världen 
(Dexia 2008). 

En fråga som ställts i anslutning till Ansvarskommitténs förslag om att slå 
samman landstingen till 6-9 direktvalda regioner och att förstärka deras kompe-
tens är ifall en mer framträdande ställning för regioner skulle komma att urholka 
kommunernas traditionellt starka position i vårt land. Kritikerna till förslaget 
har hävdat detta och kommunerna var också själva länge tveksamma till direkt-
valda regioner. Det är egentligen först under senare år som kommunernas 
inställning har förändrats. Som påpekats i bokens inledningskapitel har nästan 
alla kommuner ställt sig positiva till förslagen om nya regioner. En anledning till 
denna positiva inställning är sannolikt att man inte ser nya regioner som ett hot, 
utan som en möjlighet, genom att regioner i första hand skall få sina nya 
uppgifter från staten och inte från kommunerna. Detta hindrar emellertid inte 
att regioner även kan komma att få en viktig roll som samordnare av t.ex. kom-
munal utvecklingspolitik. 

En förutsättning för att kommunerna skall kunna bibehålla sin ställning även i 
ett regionaliserat Sverige är emellertid att de har en stark folklig förankring. 
Även om staten reglerar kommunernas ställning är det i slutändan medborgarna 
som ger kommunerna legitimitet. Om inte medborgarna är nöjda med sina kom-
muner ökar trycket på att reformera dem. I detta kapitel ska vi granska denna 
förutsättning närmare genom att undersöka norrlänningarnas inställning till 
sina kommuner i fråga om hur demokratin och den kommunala servicen funge-
rar, men vi ska också studera hur man ser på frågor om kommunernas ställning 
mer principiellt. 

Medborgarna om demokrati och politiskt deltagande 
Trots att den kommunala demokratin lider av problem i form av sjunkande 
valdeltagande och minskat partipolitiskt engagemang är dess ställning bland 
norrlänningarna alltjämt stark. Katarina Eriksson visar i kapitel 4 att 71 procent 
av de boende i norra Sverige antingen är mycket eller ganska nöjda med hur den 
kommunala demokratin fungerar. Detta ger kommunerna en särställning i 
förhållande till omdömena för demokratin i Sverige (65 %), i landstingen (55 %) 
och i EU (36 %).  

En anledning till att människor är tillfreds med den kommunala demokratin 
skulle kunna vara att man är nöjda med sina kommunpolitiker. Att detta inte är 
helt självklart framgår dock av de svar som redovisas i tabell 10.1. Sett till de fyra 
nordligaste länen som helhet är ungefär lika många nöjda som missnöjda med 
politikerna, men skillnaderna mellan olika kommuner är stora. Antalet svarande 
per kommun är genomgående för litet för att vi ska kunna säga något om varje 
kommun, men analysen av landstingsvalkretsarna visar att människor gör olika 
bedömningar i olika delar av Norrland. Särskilt positivt inställda är de som bor i 
Boden-Jokkmokk, Pite älvdal och Örnsköldsvik. Mest negativa uppfattningar 
finner man i östra Jämtland, Ådalen och västra Västerbotten. I ett i övrigt starkt 
positivt Norrbotten sticker Malmfälten ut med mycket negativa bedömningar om 
de egna politikerna. 
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 Tabell 10.1 Åsikter om hur den egna kommunens politiker förverkligar kommunens 
bästa. Fördelat på landstingsvalkretsar och län. Procentbalans. 

Landstingsvalkrets och län 
Procent-
balans 

 
N 

Malmfälten (Kiruna, Gällivare)  -21 109 
Boden-Jokkmokk +26 83 
Östra (Överkalix, Kalix, Övertorneå, Pajala, Haparanda)   +8 120 
Luleå +10 180 
Pite älvdal (Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog) +25 148 

Hela Norrbottens län +10 640 

Västerbotten norra (Skellefteå)   +7 185 
Västerbotten västra (Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, 
Malå, Lycksele, Norsjö) -26 113 
Västerbotten södra (Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, 
Robertsfors)   +3 375 

Hela Västerbottens län   -1 673 

Nolaskogs (Örnsköldsvik) +22 142 
Ådalen (Härnösand, Kramfors, Sollefteå) -27 157 
Medelpad (Sundsvall, Ånge, Timrå) -10 330 

Hela Västernorrlands län   -7 629 

Jämtland västra (Krokom, Åre, Berg, Härjedalen) -18 120 
Östersund +11 156 
Jämtland östra (Strömsund, Ragunda, Bräcke) -30 93 

Hela Jämtlands län   -9 369 

Alla fyra länen   -1 2 311 

Anmärkning: Procentbalansen representerar skillnaden mellan de som anser att kommunens 
politiker är mycket bra eller ganska bra på att förverkliga kommunens bästa och de som anser 
att de är ganska dåliga/mycket dåliga på detta. 

 
Vi har ingen överblick över vilka strömningar som ligger bakom dessa stora skill-
nader men uppenbart är att det handlar om specifikt lokala förhållanden, t.ex. i 
vad mån den politik som förs uppskattas och hur populära eller impopulära de 
politiska ledarna är. 

Ett annat uttryck för demokratins sätt att fungera är medborgarnas intresse 
för att påverka de politiska besluten. Den föreställning om demokrati som tycks 
dominera i Sverige är att medborgarna inte bara ska rösta i val utan även bör 
engagera sig mellan valen. På en direkt fråga om ifall man vill delta i offentliga 
diskussioner inför ett viktigare kommunalt beslut svarar emellertid de flesta nej. 
I hela norra Sverige vill 41 procent delta medan 53 procent tackar nej (de övriga 
har ingen uppfattning). Skillnaderna mellan länen är inte så stora i detta 
avseende men boende i fjäll- och inlandskommunerna är mer intresserade av att 
kunna påverka på detta sätt än de som bor längs kusten. De allra största skill-
naderna finns emellertid mellan personer med olika utbildningsnivå, vilket 
illustreras i figur 10.1. Högutbildade vill i högre grad än lågutbildade påverka 
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kommunala beslut. Kanske avspeglar detta också högre tillit till den egna för-
mågan att påverka. 

Sammantaget ger detta en tvetydig bild av norrlänningarnas uppfattningar om 
den kommunala demokratin. Å ena sidan är de flesta nöjda med demokratin i 
princip men förtroendet för de lokala politikerna varierar starkt. Dessutom är 
intresset för att påverka den lokala politiken begränsad och starkt snedfördelad 
bland befolkningen. 

Figur 10.1 Vill delta i offentliga diskussioner inför ett viktigare kommunalt beslut, 
fördelat på utbildning. Procent. 
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Åsikter om den kommunala servicen 
För att kommunerna skall kunna behålla sin ställning och vara legitima för med-
borgarna räcker det inte med att man har en demokrati som fungerar och kom-
munala beslutsfattare som har medborgarnas förtroende. Det är också viktigt att 
kommunerna gör sådant som uppfattas vara angeläget och motsvara de behov 
som finns. 

De svenska kommunerna svarar för en rad olika uppgifter för sina medbor-
gare av vilka de mest kostsamma handlar om välfärd i form av barnomsorg, skola 
och social omsorg. Kommunerna ansvarar också för den lokala samhällsstruktu-
ren i vid mening, vilket omfattar allt från gator och vägar till kultur och fritids-
verksamhet. Visserligen är de senare uppgifterna frivilliga men idag har alla 
kommuner någon form av kultur- och fritidsverksamhet.  

För att undersöka medborgarnas inställning till den kommunala servicen bad 
vi de svarande ange vad man anser om hur olika kommunala uppgifter utförs. Vi 
har kunnat jämföra svaren på vår enkät med resultaten från motsvarande 
undersökningar i regionerna Skåne och Västra Götaland, samt för Sverige som 
helhet. Resultaten redovisas i tabell 10.2. 
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Tabell 10.2 Bedömning av den kommunala servicen i de fyra nordligaste länen, 
Skåne, Västra Götaland och Sverige 2008. Procentbalans. 

Serviceområde 

De fyra 
nordligaste 

länen Skåne 
Västra 

Götaland Sverige 

Kommunal barnomsorg 
Kommunal grundskola 
Kommunal gymnasieskola 

+37 
+43 
+38 

+27 
+25 
+21 

+26 
+26 
+21 

+25 
+25 
+25 

Äldreomsorg 
Socialtjänst 
Färdtjänst 

+14 
+7 

+12 

+6 
-4 
+1 

+7 
-2 
+4 

-4 
- 
- 

Kollektivtrafik 
Gator och vägar 
Miljövård 
Renhållning 
Tillgång på bostäder 

+6 
-13 
+24 

+4 
+13 

+34 
+17 
+16 
+16 
-14 

+29 
+4 

+16 
+9 

-19 

+21 
+2 

+15 
- 

-6 

Idrottsanläggningar 
Bibliotek 
Kulturaktiviteter 
Fritidsverksamhet 

+46 
+66 
+35 
+39 

+35 
+63 
+37 
+29 

+40 
+61 
+39 
+31 

- 
+61 
+40 
+27 

Kommuninformation +14 +14 +14 - 

Anmärkning: Följande fråga ställdes: Vad anser Du om servicen i Din kommun på följande 
områden: …? Svarsalternativen var ”mycket nöjd”, ”ganska nöjd”, ”varken nöjd eller missnöjd”, 
”ganska missnöjd”, ”mycket missnöjd” och ”ingen uppfattning”. Procentbalansen visar andelen 
nöjda minus andelen missnöjda. Uppgifterna för Skåne, Västra Götaland och Sverige härrör 
från SOM-institutets undersökningar, se SOM 2008. Streck betyder att frågan ej ställts. 

 
Medan skåningarna och de som bor i Västra Götaland genomgående gör bedöm-
ningar som ligger nära riksgenomsnitten utmärker sig norrlänningarna i många 
avseenden. Ett genomgående drag är de som bor i de nordligaste länen är ännu 
mer positivt inställda till de kommunala välfärdstjänsterna än vad man är i 
landet i övrigt. I synnerhet får den kommunala grundskolan mycket höga betyg. 
Även kultur- och fritidsverksamheten har i huvudsak bättre värden i norra 
Sverige. Det bör dessutom noteras att de kommunala biblioteken röner stor upp-
skattning överallt i landet.  

När det gäller uppfattningar om hur de mer tekniska verksamheterna sköts 
blir dock bilden mer splittrad. Norrlänningen är mer nöjd med kommunens 
miljövård och tillgången på bostäder än vad man är i resten av landet men 
mycket mer kritisk när det gäller kollektivtrafik och skötseln av gator och vägar. 
Detta avspeglar en klart sämre tillgång på god kollektivtrafik i Norrland än vad 
man har i t.ex. region Skåne men också ett missnöje med framkomligheten på 
gator och vägar i norra Sverige. Det skall emellertid understrykas att ansvaret för 
bägge dessa områden inte är renodlat kommunalt utan delas med andra aktörer. 
Sammantaget visar analysen att norrlänningarna avviker från de boende i landet 
i övrigt genom sina starkt positiva attityder till den kommunala välfärdsservicen 
och sina negativa uppfattningar om hur kollektivtrafik samt gator och vägar 
fungerar. De i huvudsak positiva attityderna borde skapa goda möjligheter för 
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kommunerna att vidmakthålla sin legitimitet och därmed sin ställning även i ett 
regionaliserat norra Sverige. 

Den decentraliserade enhetsstatens folkliga förankring 
I kapitlets inledning underströks hur Sverige karaktäriseras av både en stark 
centralmakt och ett omfattande kommunalt självstyre, på ett sätt som samman-
fattats i beteckningen ”decentraliserad enhetsstat”. Visserligen skall kommu-
nerna kunna utöva beslutanderätt på sitt territorium, men detta skall ske inom 
de ramar staten sätter upp. Avvägningen mellan dessa båda principer kommer 
tydligt till uttryck inom välfärdsområdet. Under framför allt välfärdssystemens 
uppbyggnadsdecennier betonades behovet av likvärdighet i fråga om hur t.ex. 
skola och social omsorg utformades. Oberoende av var man var bosatt i landet 
hade barn och ungdomar rätt till en skola med likartat innehåll och en social 
omsorg av samma omfattning och kvalitet. Sådana föreställningar har alltjämt 
stor betydelse, t.ex. i form av en nationell läroplan för skolan och en bidrags-
norm inom socialtjänsten. Även om föreställningen om en nationell välfärds-
politik lever starkt har regeringar av olika färg fr.o.m. 1980-talet kommit att inta 
en mer öppen attityd till likvärdigheten. Det understryks att likvärdighet inte 
betyder samma sak som likhet och att det måste finnas möjligheter för kommu-
ner att profilera sig och för medborgarna att i högre grad välja vilka tjänster man 
vill ha. 

Figur 10.2 Attityd till decentralisering resp kommunala serviceskillnader. Procent. 
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Anmärkning: Decentralisering avser uppfattning om påståendet ”Beslut om den offentliga 
servicen bör alltid fattas så nära medborgarna som möjligt” och serviceskillnader avser uppfatt-
ning om påståendet ”Det kan gärna vara stora skillnader i offentlig service mellan kommuner-
na”. De svarande har markerat sin uppfattning genom att ange sin position på en 7-gradig skala, 
från att man inte alls håller med (1) till att man helt håller med (7). 
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Med långtgående decentralisering bör man räkna med att det efter hand uppstår 
skillnader i service mellan olika kommuner. Varje kommun måste då få större 
utrymme att avgöra vad man skall satsa på samt i vilken omfattning och med 
vilken kvalitet detta skall ske. Kanske kan det uttryckas som att det råder ett 
principiellt motsatsförhållande mellan ett omfattande kommunalt självstyre och 
likvärdighet i servicen. Vad tycker medborgarna om detta? I vad mån anser man 
att det kommunala självstyret är så viktigt att man både vill ha decentraliserat 
beslutsfattande och accepterar skillnader i servicen mellan kommuner? 

I enkäten ställdes flera frågor om värdet av enhetlighet och decentralisering. 
Bland dessa har två valts ut, som till synes är principiellt motstridande. I figur 
10.2 redovisas svaren - dels ett som gäller ifall beslut om den offentliga servicen 
alltid bör fattas så nära medborgarna som möjligt, dels ifall man tycker att det 
gärna kan vara stora skillnader i offentlig service mellan kommunerna. 

Bilden är entydig: Norrlänningarna vill att beslut fattas lokalt men de anser 
samtidigt att det inte ska vara några större serviceskillnader mellan kommuner-
na. En tolkning är att svaren inte är logiskt konsistenta. Om man vill ha decent-
ralisering borde man väl också bejaka serviceskillnader. Samtidigt känns attity-
derna igen från den allmänna debatten. Det är bra med lokalt förankrade beslut 
men många upprörs när media uppmärksammar serviceskillnader mellan kom-
muner. Sammantaget ger därför dessa åsikter uttryck för att inte bara staten, 
utan även de egna medborgarna sätter gränser för den kommunala självstyrelsen 
genom att betona likvärdigheten. Budskapet tycks vara: Gärna kommunal själv-
styrelse, men inte till priset av allt för stora olikheter mellan kommunerna! 
Därmed avspeglar medborgarnas uppfattningar väl den paradox som ryms i 
beteckningen ”decentraliserad enhetsstat”. De tydliga uppfattningarna riktar 
också en uppmaning till de egna politikerna att inte profilera kommunen alltför 
mycket utan i stället se till att den egna servicenivån inte avviker alltför mycket 
från den som finns i grannkommunerna.  

Det finns ingen större variation i svaren mellan olika grupper av norrlänning-
ar, annat än att de allra äldsta och de lågutbildade tenderar att vara mer positiva 
till decentralisering medan de högutbildade är mer negativt inställda till stora 
serviceskillnader mellan kommuner.  

Vore det bra att slå samman kommuner? 
Av de 44 kommunerna i Norrland har 33 färre än 20 000 invånare. Åtta av 
landets tio minsta kommuner finns i de fyra nordligaste länen. De norrländska 
småkommunerna är dessutom nästan utan undantag utflyttningskommuner och 
de har också ett särskilt omfattande välfärdsåtagande genom att deras befolk-
ning har hög medelålder. Det är därför inte förvånande att förslag presenterats 
om att slå samman kommuner till större enheter. Både i Jämtland och Väster-
botten har kommuner tagit initiativ till utredningar om sammanläggningar och i 
ett fall har även en folkomröstning genomförts. Även om dessa åtgärder inte lett 
till några förändringar finns ändå frågan kvar i debatten. Kanske skulle större 
kommuner kunna vara ett sätt att vidmakthålla legitimiteten i en tid när befolk-
ningsunderlagen sviktar. 
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När norrlänningarna ställs inför frågan visar det sig dock att de i allmänhet är 
negativa inställda till sådana förslag. Vi har bett våra svarande att bedöma ifall 
olika typer av kommunal service skulle förändras samt om hur effektivitet och 
medborgarinflytande skulle påverkas om man slog samman den egna kommu-
nen med någon annan. Svaren sammanfattas i tabell 10.3. 

Tabell 10.3 Bedömning av konsekvenser av att den egna kommunen slås samman 
med andra kommuner. Procent. 

 
Bättre Varken 

eller 
Sämre Ingen upp-

fattning 
Summa  

N 
Kommunal service: 

Skolor 
Vård och omsorg 
Fritid och kultur 
Teknisk service 

 
12 
17 
19 
15 

 
31 
27 
31 
31 

 
34 
36 
26 
30 

 
22 
20 
24 
24 

 
100 
100 
100 
100 

 
2 299 
2 304 
2 274 
2 278 

Effektivitet och inflytande: 
Verksamhetens effektivitet 
Medborgarnas inflytande 

 
16 

7 

 
23 
21 

 
34 
49 

 
27 
23 

 
100 
100 

 
2 280 
2 290 

 

Bland dem som har tydliga åsikter i den ena eller andra riktningen överväger de 
som är negativa. Detta gäller i fråga om alla undersökta aspekter men i synnerhet 
för medborgarinflytandet. Nästan hälften av de tillfrågade anser att medborgar-
nas inflytande skulle försämras med kommunsammanläggningar. Något allmänt 
stöd för sådana förändringar finns således inte.  

Av dem som besvarat frågan anger 40 procent att de åtminstone i något avse-
ende ser fördelar med en sammanläggning av den egna kommunen med någon 
annan. Vi tar detta som utgångspunkt för att kunna undersöka om det finns 
några skillnader i uppfattningar mellan de boende i olika delar av norra Sverige 
och mellan olika typer av och grupper av individer. Resultatet av analysen 
framgår av tabell 10.4. 

Vilken typ av kommun man bor i hänger samman med inställning till kom-
munsammanläggningar. Att invånarna i små kommuner är mer positiva än de 
som bor i de större kommunerna är knappast förvånande, men det överraskar 
möjligen att skillnaderna inte är större. Det finns också olikheter mellan länen. 
De mest positiva återfinns i Jämtlands län och de minst positiva i Norrbottens 
län. Kvinnor och män har ganska likartade uppfattningar men de yngre och de 
med medellång och hög utbildning är mer positiva till sammanläggningar.  

Den starkaste kopplingen finns dock i förhållande till åsikt i regionfrågan. De 
som i huvudsak ser fördelar med att slå samman landstingen till region Norrland 
respektive region MittSverige tycker också att det finns poänger med att slå sam-
man kommuner. De som är reformvilliga på regional nivå är det också lokalt.  
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Tabell 10.4 Andel som anser att fördelarna med sammanläggningar av kommuner 
överväger i minst ett avseende. Procent 

 Finns någon 
fördel 

N 

Samtliga 40 1977 
Kommunens befolkningsstorlek 

Liten (- 20 000 inv) 
Medelstor (20 001 – 49 999 inv) 
Stor (50 000 inv -) 

 
44 
39 
37 

 
651 
305 

1 021 
Län  

Norrbottens län 
Västerbottens län 
Västernorrland län 
Jämtlands län 

 
37 
39 
41 
45 

 
562 
570 
532 
313 

Kön  
Kvinnor 
Män 

 
40 
39 

 
1 044 

930 
Ålder  

15-29 år 
30-49 år 
50-64 år 
65-85 år 

 
55 
44 
39 
29 

 
268 
566 
629 
514 

Utbildningsnivå  
Låg  (högst grundskola) 
Medel  (gymnasium, folkhögskola) 
Hög  (examen från högskola/universitet 

 
33 
43 
41 

 
509 

1 040 
403 

Inställning till de föreslagna regionerna 
Fördelarna överväger 
Varken eller 
Nackdelarna överväger 
Ingen uppfattning 

 
62 
42 
26 
39 

 
442 
409 
796 
282 

Anmärkning: För indelningen i fjäll-, inlands- och kustkommuner, se bilaga 1. 

Sammanfattande slutsatser 
För att kommunerna i norra Sverige skall kunna bibehålla sin ställning om och 
när Sverige regionaliseras bör de redan idag ha ett starkt folkligt stöd. Vi har 
kunnat visa att ett sådant stöd visserligen finns, men att det inte är entydigt. De 
som bor i norra Sverige tycker att den kommunala demokratin fungerar bra även 
om uppfattningarna om de egna politikernas gärning varierar starkt mellan olika 
kommuner. Medborgarna är genomgående också mycket nöjda med den kom-
munala servicen, fast två viktiga undantag gäller kollektivtrafiken samt gator och 
vägar. Vi har också kunnat visa att norrlänningarna inte tycker att kommunerna 
ska ha hur stort självstyre som helst utan att detta skall begränsas av kravet på 
likhet i service. Därmed finns en tydlig medborgerlig förankring i åtminstone de 
nordligaste länen för idén om Sverige som en decentraliserad enhetsstat. Kom-
munsammanläggningar som ett sätt att skapa mer handlingskraftiga kommuner 
har mycket begränsat stöd hos medborgarna. 
Kan kommunerna då klara sin legitimitet även om en mer slagkraftig regional 
nivå inrättas? Det är tydligt att några kommuner har uppenbara problem med att 
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medborgarna misstror de lokala politikerna, men genomgående finns ändå ett 
starkt stöd för att kommuner behövs och för de verksamheter dessa bedriver, 
vilket borde borga för att kommunerna kan bibehålla sin ställning. Stödet är 
dock inte ovillkorligt. Kommunerna får inte bli alltför profilerade utan måste 
respektera en hög grad av nationell enhetlighet. Dessutom bör de lokala 
politikerna och staten avhålla sig från kommunsammanläggningar. Under dessa 
förutsättningar kan säkert kommunerna bibehålla sitt medborgerliga stöd. 
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