
1 

 

 

 

Umeå Universitet  

Statsvetenskapliga institutionen  

  

 

 

 

Grundlagsstadgade bestämmelsen om 

kommunalt självstyre i politisk praktik 

- kommunalt mottagande av ensamkommande barn  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap 

HT 2015 

Josefina Jarl 

 



2 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion …………………………………………………………………………………………..  3 

1.1 Inledning och problemformulering ………………………………………………………… 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ……………………………………………………………………….. 5 

1.3 Avgränsningar …………………………………………………………………………………………. 5 

1.4 Centrala begrepp …………………………………………………………………………………….. 5 

1.5 Disposition ………………………………………………………………………………………………. 6 

2. Teorianknytning ………………………………………………………………………………………. 6 

2.1 Tidigare forskning ……………………………………………………………………………………. 6 

2.2 Teori om kommunal självstyrelse som politisk basorganisation ………………. 9 

2.2.1 Kommuners grundkaraktär ……………………………………………………………… 11 

2.2.2 Kommuners styrelse ………………………………………………………………………… 13 

2.2.3 Kommuners förvaltning …………………………………………………………………… 14 

3. Metod och material ……………………………………………………………………………….. 14 

3.1 Forskningsdesign …………………….……………………………………………………………… 14 

3.2 Idéanalys …………….…………………………………………………………………………………. 16 

3.3 Material …………………………………………………………………………………………………. 16 

4. Empiri och analys ………………………………………………………………………………….. 17 

4.1 Socialdemokraterna ………………………………………………………………………………. 18 

4.2 Moderaterna …………………………………………………………………………………………. 21 

4.3 Centerpartiet ………………………………………………………………………………………… 24 

4.4 Sverigedemokraterna ……………………………………………………………………………. 27 

4.5 Organisationen Sveriges kommuner och landsting ……………………………….. 30 

4.6 Återkoppling till frågeställningarna………………………………………………………… 32 

5. Avslutning ……………………………………………………………………………………………… 34 

5.1. Slutsatser ……………………………………………………………………………………………… 34 

5.2 Slutdiskussion ……………………………………………………………………………………….. 34 

6. Källförteckning……………………………………………………………….......................... 36 

 



3 

 

1. Introduktion 

1.1  Inledning och problemformulering 

Den grundlagsstadgade principen om kommunalt självstyre är en av grundpelarna i den 

svenska folkstyrelsen. I regeringsformen (RF) tillkännages följande:  

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt 

och parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas 

under lagarna (RF 1 kap 1 §). 

Sveriges konstitutionella innehåll och utformning har sedan läge varit föremål för tämligen 

intensiva debatter i svensk politik. Trots att 1974 års regeringsform, och 2011 års 

grundlagsrevidering antogs med relativt vidsträckt samstämmighet, har de konstitutionella 

frågorna präglats av oenigheter. Den grundlagsstadgade principen om kommunalt självstyre 

har i synnerhet omdebatterats flitigt bland riksdagspartierna (Bergman, 201l, 260).  

Strandberg (1998, 1) menar att detta beror på de kommunideologiska skiljelinjer som präglar 

de olika partiernas idéer om den kommunala självstyrelsen som politisk basorganisation. 

Vidare preciseras inte i lagstiftningen hur och under vilka former som den kommunala 

självstyrelsen ska tillämpas, varför idéerna och debatten fått sväva tämligen fritt. Det har 

således varit upp till de politiska partierna i riksdagen att tydliggöra och lagstifta kring allt 

som har med de kommunala enheternas styrning, ändamål och indelning att göra.  

I grundlagsreformen 2011, tillkom en grundlagsföreskrift som var tänkt att stärka den 

kommunala självbestämmanderätten, nämligen den så kallade proportionalitetsprincipen även 

kallad bestämmelsen om proportionalitet. Bestämmelsen innebär att en partiellt upphävande 

av den kommunala självstyrelsen inte ”bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

de ändamål som föranlett den” (RF 14 kap. 3 §) Tanken är att riksdagen noggrant, i varje fall 

där en begränsning av den kommunala självbestämmanderätten övervägs, åläggs undersöka 

och pröva kommunernas självbestämmandeintresse. Bestämmelsen om proportionalitet kan 

ses som den viktigaste omställningen rörande relationen mellan nivåerna i det svenska 

politiska systemet (Bull & Sterzel, 2010, 323). Bestämmelsen innebär således att den 

kommunala nivån tillskrivits en större betydelse (Feltenius, 2011). 
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Inför ändringen av lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. kunde man återigen 

skönja en intensiv debatt om den kommunala självstyrelsen, eftersom lagförslaget innebar en 

inskränkning på den grundlagsstadgade principen om kommunalt självstyre. De förslag som 

lades fram innebar att Migrationsverket skulle ges en lagligt föreskriven möjlighet att anvisa 

ensamkommande flyktingbarn till kommuner även där avtal om mottagande saknades (Prop. 

2012/13:162).  Bakgrunden till detta var det ökade behovet av platser, samt den 

överbelastning som kommuner med avtal om mottagande upplevt (SOU 2011:64). Frågan om 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn är ett intressant fall att studera, eftersom det 

lagförslag och beslut som lades fram och togs, faktiskt innebar en inskränkning på det 

kommunala självstyret.  

      Uppsatsens problemställning består i att söka klargöra hur aktörerna resonerat inför beslut 

i frågan om kommunalt mottagande av ensamkommande barn, och se om detta har påverkats 

av synen på det kommunala självstyret. För att undersöka detta ska Strandbergs teori om 

kommunal självstyrelse som politisk basorganisation användas som teoretisk utgångspunkt i 

analysen av materialet. Genom att använda denna teori kan vi skilja och klassificera olika sätt 

att se på den kommunala självstyrelsens roll och funktion, i syfte att se om de skilda synsätten 

har påverkat synen på det kommunala mottagandet av ensamkommande barn. De partier som 

ligger till grund för närmare analys är: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och 

Sverigedemokraterna. Som material för dessa partiers uttalanden analyseras den partidebatt 

som ägde rum i riksdagen i samband med att proposition 2012/13:162 Kommunalt 

mottagande av ensamkommande barn röstades igenom. 

    Mycket tyder på att utvecklingen mot ett flernivåstyre gjort att andra aktörer än de politiska 

partierna fått en större betydelse. Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) är 

ett exempel på en organisation som på senare år fått ett reellt inflytande i utformningen av 

författningspolitiken (Feltenius, 2011). Därför blir även SKL en viktig aktör att analysera i de 

politiska frågor där principen om proportionalitet aktualiseras. Materialet utgörs av SKL:s 

remissyttrande i samband med SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande flyktingbarn – en 

översyn av mottagandet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur partiernas och SKL:s övergripande syn på det kommunala 

självstyret fungerar när ett verkligt problem ska hanteras.                                                    

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

- Fokuserar partierna och SKL på proportionalitetsprincipen eller inte? 

- I vilken mån påverkar synen på kommunalt självstyre synen på kommunalt 

mottagandet av ensamkommande barn? 

 

1.3 Avgränsningar  

Undersökningen har avgränsats till att behandla Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och SKL. Lagstiftningsärendet rör ändring i lag 

(1994:137) om mottagande av flyktingar m.fl. med fokus på den bestämmelse som gav 

Migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande barn till kommuner även då avtal om 

mottagande saknas. 

 

1.4 Centrala begrepp  

”Politisk basorganisation” Den svenska politiska basorganisationen består av staten, 

regionerna, landstingen och kommunerna (Hayen, 2009). 

”Konstitution” innebär traditionellt sett den uppsättning av bestämmelser som begränsar den 

politiska makten, samt beskriver spelreglerna för hur makten ska fördelas och utövas inom ett 

lands statsskick (Bergman, 2010, 266). 

”Kommunalt självstyre” är en grundlagsstadgad princip och bestämmelse i den svenska 

demokratiska och politiska basorganisationen. Principen bygger på idén att kommunerna ska 

ha rätt och möjlighet att själva handha de offentliga angelägenheterna, så länge som riksdagen 

tillåter detta (Petersson, 2005, 2-3).  

”Flernivåstyre” är ett begrepp som syftar till den ordning där staten på central nivå kommit 

att utmanas både uppifrån och nedifrån beträffande makt och styrning (Feltenius, 2010, 45). 
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1.5 Disposition  

I kapitel 2 ges en beskrivning av tidigare forskning på området, samt uppsatsens teoretiska 

grund som baserar sig på Urban Strandbergs teori (se beskrivning sidan 9 ) om den 

kommunala självstyrelsen som politisk basorganisation. Metod och material presenteras i 

kapitel 3. I kapitel 4 beskrivs och analyseras studiens empiriska material. I denna del besvaras 

även studiens frågeställningar sammanfattningsvis.  I kapitel 5 presenteras studiens avslutande 

del med slutsatser och en slutdiskussion. Kapitel 6 består av en källförteckning. 

 

2. Teorianknytning  

2.1 Tidigare forskning 

Relationen mellan stat och kommun är som forskningsområde ett spännande fält att ge sig 

hän. I samband med revideringen av grundlagen 2011 genomfördes ett forskningsprojekt vid 

namn: Författningsform 2010: partierna och politikens spelregler. Projektet genomfördes 

med stöd av Riksbankens jubileumsfond, och syftade till att dokumentera och analysera 

partiernas (och andra aktörers) agerande och motiv i de händelser som mynnade ut i en 

revidering av regeringsformen 2011 (Bergman 2011, 260). Projektet resulterade i sex artiklar 

och två av dessa sammanfattas nedan (Blomgren, 2011, samt Feltenius, 2011).  

Magnus Blomgren har studerat hur de politiska partierna hanterade processen inför 

grundlagsreformen 2011, och presenterar detta i artikeln: De politiska partierna och 

författningen. Undersökningen studerar partiernas målsättningar och de avvägningar som de 

var tvungna att göra i processen med att revidera den svenska Regeringsformen. Blomgren 

undersöker mer specifikt de frågor i revideringsprocessen som rör valsystemet, 

regeringsbildningsprocessen, folksuveränitetsprincipen och frågor om det kommunala 

självstyret. Tidigare forskning visar att partiernas strategiska beteenden pekar ut en rad 

målsättningar som partierna söker bringa i jämvikt. Målsättningarna består av att erövra 

regeringsmakten (office-seeking), att genomföra en önskad policy (policy-seeking), och att 

vinna röster (vote-seeking).  
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Blomgren finner tydliga spår av långsiktiga strategiska överväganden (office-seeking) vad 

gäller förmågan att erövra och behålla makten. I synnerhet i frågan rörande proportionalitet i 

valsystemet, frågan om regeringsbildningsprocessen och frågan om negativ parlamentarism. 

Blomgren finner dock att partierna inte enbart styrs av långsiktiga strategiska överväganden 

till fortsatt maktinnehav. Partierna styrs även av idéer om hur man anser att samhället bör 

organiseras (policy-seeking). Detta blir tydligt i frågor rörande folksuveränitetsprincipen och 

frågan om det kommunala självstyret. Vad gäller strategiska överväganden om målsättningen 

att vinna röster bland väljarna (vote-seeking), finner Blomgren ingen koppling, förutom 

indirekt i diskussionen i utformningen av det valsystem som ska omsätta antalet röster till 

platser i riksdagen. Anledningen är att författningsfrågor inte är valvinnande, vilket är något 

som partierna är medvetna om.  

Vidare pekar Blomgrens studie på att parterna medvetet använt sig av strategier för att öka 

förhandlingsspelet med de övriga partierna. Detta visar sig genom att representanterna eller 

ledamöterna hade långtgående friheter i förhandlingarna, och således stod ganska fria i 

förhållande till partierna. Det faktum att ledamöterna gavs relativt fria tyglar bottnar i den 

samstämmiga viljan och nödvändigheten att nå det kortsiktiga målet om en kompromiss. Det 

går dock inte att säkert konstatera att detta var en medveten strategi från partiernas sidor att ge 

representanterna i utredningen relativt fria tyglar, utan detta kan bero på en avsaknad av 

påtryckningar från partimedlemmarna. Det kan tyckas ganska märkligt att partierna slutligen 

lyckades nå en kompromiss i frågorna i grundlagsutredningen, eftersom partierna har ganska 

utpräglade idéer på det författningspolitiska området. Blomgren (2011, 287) menar att detta 

kan bero på att partierna tolkar effekterna av besluten olika. Vidare menar han att tiden 

kommer utvisa hur de nya bestämmelserna i regeringsformen tar sig till uttryck, samt att 

partierna då kommer få uppleva huruvida den förväntade effekten stämmer överens med det 

faktiska resultatet.  

Med anledning av de utrymme för tolkning som den nya bestämmelsen om proportionalitet i 

RF tillåter är det av vikt att undersöka hur bestämmelsen tillämpas. Vad innebär egentligen 

bestämmelsen om proportionalitet i den politiska praktiken? Som redan nämnt tidigare 

behandlar min uppsats fallet med kommunalt mottagande av ensamkommande barn.  

I samma forskningsprojekt bidrar David Feltenius med artikeln: En ren partiangelägenhet? – 

Om regionala och lokala intressen. Studien söker utmana den traditionella bilden av det 
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författningspolitiska området som enbart en partipolitisk angelägenhet. Mycket tyder på att 

den centrala makten via staten skjutits både uppåt och nedåt. Förskjutningen av makt uppåt 

menas Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU), medan förskjutningen nedåt menas 

den regionala och lokala nivån. Maktförskjutningen av detta slag innebär att styrningen sker 

samtidigt utifrån olika nivåer, och har således kommit att förstås genom begreppet 

”flernivåstyre” på engelska: multi-level governance (Feltenius, 2011, 292). Feltenius (2011, 

291) riktar dock in sig på regionala och lokala intressen i författningspolitiken. Detta görs 

genom att studera SKL med utgångspunkten att den nya grundlagsbestämmelsen rörande 

proportionalitet, är ett resultat av ett aktivt deltagande från organisationens sida (Feltenius, 

2011, 292). Studien vägleds av frågor som rör begreppen ”deltagande” och ”inflytande”. 

Tanken är att särskilja dessa begrepp från varandra, eftersom ett deltagande inte betyder ett 

reellt inflytande. Man kan således delta, utan att för den sakens skull ha en påverkan på 

utfallet. Resultatet stämmer överens med förväntningarna om att SKL haft ett inflytande 

(Feltenius, 2011, 305). Författningspolitiken är inte enbart ett område för partierna. Det visade 

sig att SKL redan i utredningsstadiet vid 2011 års grundlagsreform var med och formulerade 

författningspolitiken. Möjligheterna för organisationen att vara med och förhandla och 

påverka den nya författningens utformnings, har varit tämligen goda (Feltenius, 2011, 308). 

Feltenius menar att nationalstatens omvandling mot ett flernivåstyre, gör att regionala och 

lokala aktörer fått en starkare roll som förhandlingspart på flera områden. En viktig framtida 

forskningsuppgift anser han därför vara att undersöka andra typer av organiserade intressens 

deltagande i författningspolitiken. Utöver det anser han att det är viktigt att även undersöka 

hur partierna i framtiden ger utlopp åt regionala och lokala intressen. Vilken roll kommer 

SKL ha? Med anledning av Feltenius studie, som visar att SKL fått en allt större roll i 

författningspolitiska frågor, anser jag att SKL är en viktig aktör att ha med i analysen av fallet 

med kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Detta eftersom deras inflytande 

potentiellt sett kan ha påverkat debatten inför beslut i frågan om kommunalt mottagande av 

ensamkommande barn (Feltenius, 2011, 308).  
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2.2 Teori om kommunal självstyrelse som politisk basorganisation 

De politiska partiernas ideologier kring den kommunala självstyrelsen baseras på deras idéer 

om vilken roll och funktion kommunen ska fylla i det svenska statsskicket. Nedan beskrivs 

Strandbergs teoretiska ramverk som används för klassificera in partiernas förhållningssätt 

med avseende på den kommunala självstyrelsen.  Ramverket används till att undersöka de 

ideologier som leder till olika uppfattningar om kommuners funktion och form i den svenska 

politiska basorganisationen. Urban Strandberg har undersökt hur riksdagspartierna tolkat 

principen om kommunalt självstyre över tid. Jag valde denna teoretiska analysram (se sidan 

10), då den utgör ett tämligen utarbetat verktyg och därför kan hjälpa att besvara uppsatsens 

frågor. Genom att undersöka aktörernas uttalanden och se i vilken grad dessa bygger på idéer 

om kommuners utformning och funktion, kan vi bättre förstå i vilken mån synen på 

kommunalt självstyre påverkar partiernas och SKL:s syn på kommunalt mottagande av 

ensamkommande barn.  

 I Strandbergs metod används empirisk idéanalys, där fokus riktas mot analys av olika partiers 

program. Genom att analysera det politiska utvecklingsförloppet kring den kommunala 

självstyrelsen samt de olika riksdagspartiernas programskrifter mellan åren 1962 – 1998, 

kunde han klassificera in partierna i ramverket. Med studien identifierade han idémässiga 

skiljelinjer bland riksdagens partier. Studien belyser också de idéer som övergavs och de som 

blev dominerande (Strandberg, 1998, 366).  

Strandbergs teori är indelad i tre centrala delar: idéer om kommuners grundkaraktär, idéer om 

kommuners styrelse och idéer om kommuners förvaltning (Strandberg, 1998, 11). Dessa tre 

delar innehåller i sin tur olika förgreningar som i sin helhet bildar en omfattande analysram: 

 

 

 

 

 



10 

 

Figur 1: Analysram för idéer om den kommunala 

självstyrelsen

   .  

Källa: Strandberg, 1998, 47  
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2.2.1 Kommunens grundkaraktär 

Den första delen i analysramen handlar om synen på hur kommunen till sin grundkaraktär (se 

figur 1) är uppbyggd och hur den kan tänkas utformas. Ur detta framträder två förgreningar. 

Den första utgörs av samhällssyn, och den andra av relation till den centrala statsmakten.  

Samhällssyn handlar om det sätt på vilket man betraktar kommunens existentiella premisser. 

Det finns två alternativa synsätt; det första ser på kommunen som en organisk konstellation, 

medan den andra betraktar kommunen som en mekanisk konstruktion skapad av människan 

(Strandberg, 1998, 11). Det organiska synsättet ser kommunen som en naturgiven 

sammanslutning, framvuxen ur äldre självstyrelseorgan såsom socknar, ting, byalag o.s.v. 

(Strandberg, 1998, 12). Det mekaniska synsättet innebär att kommunen ses som en mekanisk 

konstruktion i den meningen att mänsklig vilja och medvetande skapat sammanslutningen. 

Relation till den centrala statsmakten kan antingen bestå i att man anser att kommunen ska 

vara politisk självständig från staten, eller att den ska vara statsbunden (Strandberg, 1998, 11). 

Strandberg urskiljer fyra olika idéer och sätt att se på kommuners grundkaraktär: 

gemenskapskommunen, kontraktskommunen, kommunen som en del av statsorganismen och 

förvaltningskommunen, se nedan.  

Nedan ges en illustration över de fyra idéerna om kommuners grundkaraktär 

Figur 2: Idéer om kommuners grundkaraktär 

 

. Källa: Strandberg 1998, 26 
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Idéer om gemenskapskommunen (se position 1 i figur 2) bygger på tanken att kommuner är 

organiskt framvuxna samhällen (Strandberg, 1998, 11). Gemenskapen mellan invånarna ses 

som en nödvändighet för det mänskliga livet och den betraktas som ett resultat av människans 

natur, i vilket sökandet och upplevelsen av gemenskap är central. Människor är således i 

behov av gemenskap, och kommunerna ses som en frivillig sammanslutning i syfte att 

tillfredsställa detta behov, där ett gemensamt sökande att bemästra de yttre livsproblemen 

ingår. Tanken är att kommunen har en given suverän och självständig roll på basis av 

kollektivets historiska nedärvda roll som bärare för fortbestånd och social gemenskap. Staten 

ses i viss mån som en konstruktion, och man ställer sig kritisk till en centraliserad stat. 

Samtidigt finns tankar om att staten fyller en viktig funktion vad gäller frågor om 

allomfattande art som kräver ett gemensamt övergripande politiskt organ (Strandberg, 1998, 

13). 

Idéer om kontraktskommunen (se position 2 i figur 2) och dess grundkaraktär involverar ett 

samhälle som inte är organiskt framvuxet, utan grundar sig på ett rationellt och mekaniskt 

mänskligt handlande. Kommunen ses som en politisk självständig enhet på basis av 

individens rätt att handha sina egna angelägenheter. Detta kan ställas i kontrast mot 

gemenskapskommunens perspektiv på kollektivet som ett sätt att härleda den politiska 

kommunala självständigheten (Strandberg, 1998, 13).  Idén om kontraktskommunen bygger 

på tanken om den självstyrande människan, där de flesta genom ett slags kontrakt förbinder 

sig med andra individer och på så vis skapar ett samhälle. Kontraktet innebär att varje individ 

står beredd att avträda sin auktoritet till förmån för den politisk auktoritativa församlingen. Ett 

större samhällskontrakt kan upprättas mellan flera lokala samhällen med politisk auktoritet, 

och således skapa en federativt uppbyggd stat eller enhetsstat (Strandberg, 1998, 14). 

Kommunens grundkaraktär beskrivs även som en del av statsorganismen (se position 3 i figur 

2). Detta synsätt är till sin grundkaraktär organiskt då den uppfattar samhällsutvecklingen i ett 

större perspektiv. Samhällets organisation med olika organismliknande enheter ses förbundna 

med varandra, och fungerar efter en tydlig hierarkisk uppdelning (exempelvis inom vilken 

kungen skulle kunna motsvara blindtarmen). Huvudfokus ligger på nationen och dess 

harmoniska organisation, samt förmåga att möta oväntade händelser. 
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Enligt idéer om förvaltningskommunen (se position 4 i figur 2) ska kommunerna utformas på 

ett enhetligt sätt. Samhället är medvetet sammansatt och således omformbart. Dessa idéer 

vilar på en mekanisk samhällssyn, där samhället inte ses som naturligt framvuxet, utan som 

ett resultat av medvetet rationellt handlande. Som ett resultat ska variationer mellan 

kommuner i fråga om servicekvalitet inte förekomma. Istället förväntas en nationell likvärdig 

servicegrad som ska vara ekvivalent oberoende av medborgarnas kommunala tillhörighet. 

Den kommunala självstyrelsen ses som en del i den integrerade offentliga sektorn, vars 

främsta uppgift är att förse varje enskild medborgare med likvärdig landsomfattande service. 

2.2.2 Kommunens styrelse 

Den andra delen av analysramen rör idéer om hur kommunens styrelse bör vara organiserad 

(figur 1). Det framträder två förgreningar. Den första rör kommunala styrelsens spelplan och 

den andra kommunmedborgarnas roll.  

Den kommunala styrelsens spelplan kan handla om ett flertal områden som är listade nedan:  

 Sakområdens omfattning. 

 Graden av självständighet utan inblandning från centralmakten. 

 Betydelsen av den offentliga sektorns storlek för kommunala styrelsens spelplan. 

 Den kommunala spelplanens storlek. 

Om det kommunalpolitiska beslutsfattandet är omfattande och baserat på sakkunskap så kan 

självständigheten öka. Till exempel kan kommuner med sakkunskap om mottagande av 

ensamkommande barn ha en dialog med centralmakten (Migrationsverket). Vilket inte är 

fallet med kommuner som saknar denna kompetens. En dialog ökar sannolikt möjligheten till 

självbestämmande.  

De som förespråkar en stor offentlig sektor uppfattar förstatligande åtgärder, där den 

kommunala styrelsens spelplan bör begränsas, som en demokratiserande åtgärd. Tvärtemot 

detta anser förespråkarna för en utökad kommunal styrelseplan, att förstatligande åtgärder 

skulle utgöra ett hot mot demokratin (Strandberg, 1998, 28). 
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Det andra systemet handlar om medborgarnas roll i styrelsen, där synsättet antingen kan vara 

att medborgarens roll bör vara indirekt genom representation, eller att den bör vara direkt 

genom deltagande (Strandberg, 1998, 27).   

2.2.3 Idéer om kommunens förvaltning 

Den tredje delen av analysramen rör idéer om kommuners förvaltning (se figur 1). Ur denna 

framträder två förgreningar: kompetens som förvaltningen grundar sig på, samt förvaltningens 

relation till de politiska beslutens innehåll. Den förstnämnda handlar om synen på 

förvaltningens underlag och mynnar ut i två alternativ: antingen att förvaltningen bör bygga 

på och utgå från expertkunskaper, eller att förvaltningen bör utgå från amatörmässiga 

kunskaper (Strandberg, 1998, 37). Den andra förgreningen handlar om förvaltningens relation 

till de politiska beslutens innehåll som antingen ses som substantiell eller formell. Det 

substantiella synsättet kan kopplas till lekmannatraditionen där förvaltningen med fördel 

utgörs av en kännedomsbaserad och självförvaltande grund. Den formella idéinriktningen 

förespråkar en ämbetsmannamässig förvaltning.  

 

3. Metod och material 

3.1 Forskningsdesign 

Denna C-uppsats är av teorikonsumerande art. Enligt Esaiasson m.fl. (2012, 41) är det 

enskilda fall som då står i centrum för analys. Med hjälp av existerande teorier och 

förklaringsfaktorer söker forskaren förklara vad som hänt i ett visst fall. I denna undersökning 

söker jag förklara i vilken mån synen på kommunalt självstyre kan förklara synen på 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Teorin används som utgångspunkt och 

analytiskt ramverk för studien.  

Därutöver tar uppsatsen formen för en kvalitativ fallstudie av den politiska frågan om 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn. I och med grundlagsrevideringen 2011 

infördes bestämmelsen om proportionalitet. Tanken var att proportionalitetsbestämmelsen bör 

tillämpas i de fall där beslut kom att inskränka på den kommunala självbestämmanderätten. 

Undersökning kan ses som en uppföljning kring tillämpningen av proportionalitetsprincipen i 

ett fall där den aktualiseras (kommunalt mottagande av ensamkommande barn). Spänningen 
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mellan stat och kommun blir tydlig och således intressant att studera, utifrån den nya 

bestämmelsen om proportionalitet. Enligt Merriam (1994, 57) initieras en kvalitativ 

fallstudieforskning av att ett problem identifieras från förhållanden i verkligheten. Varpå 

breda och svepande frågor kan styra undersökningen vidare. En fråga som denna uppsats 

ställer sig är hur den nya bestämmelsen om proportionalitet tillämpades inför beslut i frågan 

om kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Den andra frågan handlar om i vilken 

mån synen på kommunalt självstyre påverkar synen på kommunalt mottagande av 

ensamkommande barn. 

På grund av den begränsade tiden för denna C-uppsats kunde bara ett begränsat politiska 

partier tas med i undersökningen. Förutom de tre största partierna: Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna valdes också Centerpartiet ut, eftersom de 

långtgående värnat om det kommunala självstyret. Sverigedemokraterna är intressanta att 

studera, eftersom de motsatte sig förslaget och är kritiska mot flyktingmottagandet 

överhuvudtaget i dess nuvarande form.  

Det svenska politiska systemet utgörs av representativ demokrati, vilket innebär att beslut 

fattas genom valda ombud i beslutande församlingar såsom: riksdag, landstingsfullmäktige 

och kommunfullmäktige. Det är med andra ord dessa tre nivåer som avgör hur det svenska 

styret utformas. Därför blir det, utöver att studera riksdagspartierna, viktigt att beakta 

landstingen och kommunerna. SKL:s nuvarande position, efter senare års utveckling till en 

inflytelserik intresseorganisation, gör att den är viktig att beakta i författningspolitiska frågor 

(i synnerhet när det rör sig om styrelsenivåernas relation).  Organisationen utgör en av många 

remissinstanser som lämnat yttranden i samband med proposition 2012/13:162 och är därför 

den samlade analysenheten för de två sista organen: landsting och kommuner. Jag är dock 

medveten om att en del oenigheter mellan kommuner präglat frågan, eftersom vissa 

kommuner valt att inte ta emot ensamkommande barn på bekostnad av andra kommuner. 

Organisationens yttrande kanske inte kan stå för alla kommuner och landsting, men torde 

ändå vara det bästa alternativet, efter aktörerna själva.   
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3.2  Idéanalys 

Denna uppsats använder sig av idéanalys och med denna metod kommer således det 

empiriska materialet bearbetas. Idéanalysen är en form av kvalitativ textanalys. Gemensamt 

för kvalitativa textanalyser är att forskaren noggrant, och flera gånger, studerar och läser 

igenom textens delar, för att sedan välja ut de delar som anses väsentliga. Genom att intensivt 

läsa texten flera gånger, och samtidigt ställa frågor till texten, är syftet att forskaren ska få 

ökad möjlighet att förstå textens mest centrala poäng (Esaiasson, 2012, 210).   

Ett av skälen till att jag valt en kvalitativ analysmetod är att fokus ligger på tolkning av ord 

och inte på användning av siffor och kvantifierad data. Men man bör observera att det finns 

skilda uppfattningar om innebörden av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

(Bryman, 2008, 340). Den traditionella synen på vad som typiskt sett utgör kvantitativ 

forskning, är att metoden baseras på många analysenheter som behandlas på ett standardiserat 

sätt. Traditionella förespråkare för kvalitativ forskning menar dock att vissa enskilda 

analysenheter kan kräva mer detaljerad förståelse än andra. I dagsläget är det inte alls lika 

vanligt att betrakta dessa forskningsinriktningar som väsensskilda. Istället menar en del att 

dessa kan och bör förenas i den vetenskapliga undersökningen (Esaiasson m.fl. 2012, 11).  

Nedan följer en beskrivning om vad som utmärker idéanalysen, samt varför metoden lämpar 

sig bra i denna uppsats. Inom den idéanalytiska metoden betraktar man en idé som en 

föreställning om verkligheten - en värdering av ett fenomen, en uppfattning om hur saker bör 

vara och vad man bör sträva mot (Bergström & Boréus, 2012, 140). Det teoretiska underlaget 

i denna studie bygger på en klassificering av olika idéer om kommuners utformning och 

funktion. I denna undersökning lämpar sig den kvalitativa textanalysen bra, eftersom en 

noggrann undersökning och analys av valda analysenheters uttalanden, är viktig för att söka 

klargöra om, och i så fall hur, synen på kommunalt självstyre påverkar synen på kommunalt 

mottagande av ensamkommande barn. 

 

3.3 Material  

Jag har valt att studera Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna 

och SKL i frågan om kommunalt mottagande av ensamkommande barn. 
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Som material för studien har jag dels använd mig av den partidebatt som ägde rum i riksdagen 

i samband med att Proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande 

barn röstades igenom. Enligt Thurén (2013, 45) bör man skilja på primär och sekundärkällor. 

Primärkällor utgörs av den information som kommer direkt från källan, däremot återger en 

sekundärkälla vad denne uppfattat av primärkällan. Som huvudregel är därför primärkällan 

mer tillförlitlig än sekundärkällan. Debatten är enligt mig att betrakta som en primärkälla, 

eftersom debatten är återgiven ordagrant. 

För SKL togs material från organisationens remissyttrande i samband med SOU 2011:64 

Asylsökande ensamkommande flyktingbarn – en översyn av mottagandet. Remissyttrandet 

finns bifogat i utredningen.   

 

4. Empiri och analys  

I detta segment presenteras resultatet av den idéanalys som gjordes av Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och organisationen Sveriges kommuner och 

landstings uttalanden. Vardera analys-enheter presenteras och analyseras i separata avsnitt. 

Detta gjordes för att få en tydlig struktur som underlättar analysen av materialet. Varje 

genomgång börjar med en kort beskrivning om hur Strandberg klassificerat respektive aktör i 

analysramen (med undantag för Sverigedemokraterna och SKL, eftersom de inte ingick i 

Strandbergs undersökning). Detta görs för att visa respektive partiers agerande i ett historiskt 

perspektiv. Varje genomgång redogörs med en sammanfattande analys. 

Riksdagen antog den 19 september 2013 alliansregeringens Proposition 2012/13:162 om 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn. De förslag som lades fram innebar att 

Migrationsverket skulle ges en lagligt föreskriven möjlighet att anvisa ensamkommande 

flyktingbarn till kommuner även där avtal om mottagande saknades (Prop. 2012/13:162).  

Samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, ställde sig bakom kammarens förslag angående 

Migrationsverkets utökade befogenheter. Inför omröstningen lade både Sverigedemokraterna 

och Socialdemokraterna in reservationer rörande regeringens förslag. Sverigedemokraterna 

motsatte sig hela propositionen och menade att den stred mot principen om kommunalt 

självstyre. Socialdemokraterna yrkade bifall för propositionen, men menade att regeringen bör 

återkomma med ett bättre förslag för utformningen av ekonomiskt stöd till kommunerna. 
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Reservationerna röstades ner. I och med detta gick regeringens förslag igenom och 

Migrationsverket fick därmed utökad befogenhet att anvisa ensamkommande asylsökande 

barn även till de kommuner där avtal om mottagande saknades. Nedan följer den empiriska 

redovisningen, samt analysen av denna. Vad gäller de politiska partierna analyseras den 

partidebatt som ägde rum i riksdagen i samband med att Proposition 2012/13:162 Kommunalt 

mottagande av ensamkommande barn röstades igenom. 

  

4.1  Socialdemokraterna 

Strandberg (1998) visar att Socialdemokraterna rör sig inom spannet för idéer om 

förvaltningskommunen under hela perioden mellan åren 1962 -94. Partiet anser att 

kommuners funktion först och främst är att tillgodose servicevärden. Det anses viktigt för 

demokratin att kommunerna kan ge likvärdig social service till alla medborgare oavsett var i 

landet man befinner sig. För att uppnå detta anser partiet att den kommunala självstyrelsen 

utformas till en enhetlig och effektiv förvaltande organisation med uppdraget att genomföra 

centralt fattade beslut.  

Inför omröstningen av betänkandet lade Socialdemokraterna in en motion, i vilken de menade 

att regeringen bör återkomma till riksdagen om hur stöd till kommunerna ska utformas, så att 

mottagandet kan ske med kvalitet i varje enskild kommun. I avvaktan på detta föreslog 

Socialdemokraterna att en s.k. solidaritetsbonus skulle införas, vilket ska rikta sig till de 

kommuner som tar det största ansvaret för mottagandet (Motion 2012/13:Sf15). 

Anförande 1, Eva-Lena Jansson (S): ”Herr talman! Lagstiftningen som nu kommer på plats 

kan vara ett verktyg för att nå målet att alla kommuner ska ha ett avtal med Migrationsverket. 

Men även om de kommuner som i dag inte har frivilliga överenskommelser med 

Migrationsverket sluter avtal om att ta emot ensamkommande barn löser inte det den centrala 

frågan om omfattande platsbrist och ojämn fördelning över landet och mellan kommuner.” 

Ovanstående utsaga tolkar jag som representativt för den mekaniska samhällssynen, eftersom 

den uttrycker att lösningen ligger i ett aktivt mänskligt handlande (från den centrala nivån). 

Det är således inte ett problem som kan överlämnas till kommunerna själva att lösa, eftersom 

problemet bottnar i avsaknaden av resurser. 
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Partiet ger i frågan uttryck för en statsbundenhet vad gäller synen på kommunens relation till 

staten. Nedanstående citat tolkar jag som att partiet anser att frågan rörande mottagandet bör 

hanteras på statlig nivå. 

Anförande 1, Eva-Lena Jansson (S): ”Det är landet Sverige som helhet som ska ta emot 

flyktingar och asylsökande, inte enskilda kommuner” 

Socialdemokraterna uttrycker sig inte explicit gällande idéer om den kommunala styrelsen. 

Däremot skulle man möjligtvis kunna dra slutsatsen att partiet anser att den kommunala 

styrelsens spelplan bör vara begränsad, eftersom man ger uttryck för statsbundenhet.  

Anförande 1, Eva-Lena Jansson (S): ”Man kan fråga sig om inte Migrationsverket borde ha 

ett större ansvar för den samverkan som borde ske. Privata företag och privatpersoner som 

startar etablering av boenden utan samverkan med kommuner gör nämligen att det blir svårt 

att förutse vad som behövs i form av skolor och fritidsaktiviteter. Från 

socialförsäkringsutskottet har många enskilt varit och besökt kommuner där vi på plats har 

kunnat se hur man kämpar med att försöka få till verksamheten på ett bra sätt, men där 

dialogen mellan de privata företagen och privatpersonerna är något begränsad, om man 

uttrycker sig försiktigt.”   

Här går att urskilja ett resonemang kring kommunernas förmåga att leverera god tillgång och 

kvalitet ifråga om skola och fritidsaktiviteter. En viss skepsis riktas mot de delar av 

förvaltningen som bedrivs i privat regi, eftersom man menar att det blir svårt att förutse vad 

som behövs inom olika servicesektorer. Vidare pekar man på en dålig kommunikation mellan 

privata företag och privatpersoner, vilket även anses ha en negativ inverkan på kvaliteten på 

servicen som medborgarna förväntas få. Som lösning anser partiet att Migrationsverket bör 

ges ett större ansvar för den samverkan som måste till. Detta tolkar jag som ännu ett uttryck 

för en statsbunden idé om kommunen, eftersom att partiet förespråkar ökad statlig 

inblandning. Enligt idéer om förvaltningskommunen är det viktigt att varje kommun erbjuder 

likvärdig service - några variationer mellan kommunerna får inte förekomma.  

Därför faller det sig ganska naturligt att påstå att partiets ställningstagande i denna fråga i hög 

grad kan förklaras genom den historiska idémässiga utvecklingen partiet genomgått. Perioden 

mellan åren 1983-1994 utmärker sig genom att partiet mött upp en del av den kritik som 

riktats mot deras genomförande av kommunblocksreformen, samt att partiet uttryckt idéer om 
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att kommunerna själva ska äga och ombesörja bostäderna. Detta kan ses som ett avsteg från 

den renodlade idén om förvaltningskommunen. Men huruvida sådana tendenser går att 

urskilja i den specifika debatten om kommunalt mottagande av ensamkommande barn är svårt 

att säga. Socialdemokraterna möter upp problemet med privata boendeföretag, genom att 

föreslå mer statlig inblandning rörande samverkan. Detta skulle kunna tolkas som en 

avvikelse. Jag menar att om partiet skulle förespråka en renodlad förvaltningskommun, skulle 

argumenteringen i frågan förmodligen innehålla mycket mer kritik mot att boendeformer 

bedrivs i privat regi; man skulle förmodligen vara emot att olika förvaltningsdelar över huvud 

taget läggs på entreprenad.  

Socialdemokraterna nämner inte något om proportionalitetsprincipen. Partiet uttrycker tydligt 

att barnets bästa ska vara den vägledande principen i alla frågor som rör barn.  

Anförande 1, Eva-Lena Jansson (S): ”Socialdemokraternas utgångspunkt är att barnens 

bästa ska vara vägledande vid alla beslut som rör barn. Vi menar också att kommunerna ska 

ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet i allmänhet och för ensamkommande barn i 

synnerhet.” 

Anförande 1, Eva-Lena Jansson (S): Herr talman! Vi socialdemokrater vill göra FN:s 

konvention om barns rättigheter, den så kallade barnkonventionen, till svensk lag för att 

barns rättigheter ska tas på allvar. Barn som bor i Sverige ska ha samma rättigheter. Det 

gäller även barn som har kommit till Sverige som flyktingar och sökt asyl här, antingen 

tillsammans med sin familj eller ensamkommande.”  

 

Sammanfattningsvis kan man i debatten se att Socialdemokraterna ger uttryck för idéer om 

förvaltningskommunen. Det går att urskilja en ideologisk bas som argumenten bygger på. 

Detta kan i mångt och mycket förklaras utifrån partiets historiska idétradition om 

förvaltningskommunen. Återkommande mål är säkerställandet av likvärdig service i landets 

alla kommuner, samt att detta företrädelsevis sker genom centrerat beslutsfattande och 

centrerad inblandning. Den absolut viktigaste och mest bärande principen är dock att barnets 

bästa bör stå i centrum för beslut i frågan. Principen om proportionalitet eller principen om 

det kommunala självstyret nämns överhuvudtaget inte någonstans, men det tolkar jag som ett 

förvaltningskommunalt ställningstagande. Detta eftersom principen om det kommunala 

självstyret inte är prioriterad inom idétraditionen förvaltningskommunen. 
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   Den sammantagna bedömningen kring partiet och dess ideologiska argumentation är således 

att det i mångt och mycket präglas av en särskild idé om vilken form och funktion kommuner 

ska ha. Det är inte särskilt svårt för partiet att godta lagförslaget, eftersom det ligger i linje 

med Socialdemokraternas uppfattning om förvaltningskommunen. Detta påverkar också 

synen på mottagandet av ensamkommande barn på så sätt att partiet anser att alla 

kommunerna ska ta ett gemensamt ansvar, för att säkerställa principen om barnets bästa. 

 

4.2 Moderaterna 

Moderaternas parti-ideologi är i linje med idéer om kontraktskommunen, i vilket 

medborgaren anses vara en politisk självständig person. Där av följer att den kommunala 

självstyrelsen bör vara utformad så att den i första hand främjar detta medborgarvärde.  

Kommunen ses således som en politisk självständig enhet på basis av individens rätt att 

handha sina egna angelägenheter. Tanken är att i den mån samhället behöver förändras är det 

upp till varje enskild kommun att självständigt fatta beslut i frågor rörande detta (Strandberg, 

1998, 371).  

Moderaterna ställer sig, med anledning av den ojämna fördelningen av mottagande mellan 

landets kommuner, bakom Proposition 2012/13:162 kommunalt mottagande av 

ensamkommande barn. Vidare yrkar partiet avslag på Socialdemokraternas och 

Sverigedemokraternas respektive motioner.  

Anförande 9, Eva Lohman (M): ”Herr talman! Det finns inga perfekta system. Vi måste 

ständigt blicka framåt och ta nya grepp för att förbättra mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn. Därför fortsätter också alliansregeringen att driva på förnyelsen och vidga 

möjligheterna att kommunplacera ensamkommande barn just av hänsyn till barnens bästa.”  

 

Partiet ger tydligt uttryck för en mekanisk samhällssyn, eftersom de uttrycker att partiet aktivt 

kommer att driva på arbetet med att förbättra mottagandet av ensamkommande barn med 

utgångspunkt i vad som är barnets bästa.  
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Anförande 9, Eva Lohman (M): ”Det här betänkandet handlar om att vissa kommuner bär ett 

stort ansvar medan andra kommuner tar ett litet eller inget ansvar alls. Så kan vi naturligtvis 

inte ha det – vår utgångspunkt är att fler, helst alla, kommuner måste ta sitt ansvar. 

Betänkandet syftar därför till att ge Migrationsverket utvidgade möjligheter att placera 

ensamkommande barn oavsett om kommunen har avtal eller inte.   

Förslaget innebär en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen, men efter noggrant 

övervägande mellan det starka allmänna intresset och inte minst hänsynen till barnens bästa 

anser regeringen att det allmänna intresset överväger.”  

 

Ovanstående utsaga tydliggör på ett sammanfattande sätt Moderaternas ståndpunkt i frågan.  

Partiet anser att det föreligger ett problem, samt att detta problem på något sätt måste lösas. I 

samband med detta lyfter partiet fram att förslaget kommer ha en särskild inverkan på den 

kommunala självstyrelsen, men att allmänintresset och principen om barnets bästa väger 

tyngre i denna fråga. Vidare pekar partiet på att deras tålamod med kommuner som inte tar sitt 

ansvar är slut. Under flera års tid har Migrationsverket försökt förhandla med de kommuner 

som saknat avtal och i detta har kommunerna flertalet gånger lovat att på frivillig väg ordna 

fram ett mottagandesystem. Partiet anser att förslaget innebär en viss inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen, men anser att ett noggrant övervägande gjorts i detta fall. Även om 

partiet inte explicit nämner proportionalitetsprincipen, kan man ändå tolka detta som att det är 

denna princip de indirekt hänvisar till. 

 

Anförande 11, Statsrådet Tobias Billström (M): …”I snart sju års tid har vi fört samtal och 

gjort förändringar för att förmå kommunerna att ta emot dessa barn. Under lika lång tid har 

det saknats platser ute i landets kommuner”… 

 

Anförande 11, Statsrådet Tobias Billström (M): …”Om Sveriges kommuner och landsting och 

landets kommuner lever upp till sitt upprepade löfte om att ta ansvar och ordna fram platser 

på frivillig väg behöver Migrationsverket aldrig använda den lagstiftning som vi debatterar 

här i kammaren i dag”… 

 

Detta tycker jag talar för att partiet in i det längsta värnat om kommunens självständighet i 

relation till staten. Enligt idéer om kontraktskommunen och gemenskapskommunen är det 

viktigt att värna om den kommunala självstyrelsen. Partiet menar att förhandlingarna med 
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kommunerna pågått under en så lång tid att kommunerna haft både möjlighet och tid att ordna 

med förutsättningarna för avtal om mottagande.   

Moderaterna har historiskt sett varit anhängare av kontraktskommunen och värnat om den 

kommunala självstyrelsen, och i hög grad förespråkat så lite statlig kontroll som möjligt. Vad 

gäller debatten tycker jag att idéer om kontraktskommunen återfinns som kommunideologisk 

bas i Moderaternas uttalanden. Man kan, utifrån deras historiska idétradition om 

kontraktskommunen, förstå varför de under en längre tid sökt lösa problemet med fördelning 

av flyktingar på frivillig väg. Men för partiet väger principen om barnets bästa tyngre än 

principen om kommunalt självstyre. De menar att barnets bästa ska vägleda beslut i frågan.  

Anförande 9, Eva Lohman (M): ...”Det är utlänningslagens princip om barnets bästa som är 

vägledande”… 

Utöver detta tillägger de att allmänintresset av att tillgodose barnets behov av boende och 

omsorg väger över den särskilda inskränkning på principen om kommunalt självstyre som 

lagförslaget innebär. Till följd av detta menar partiet att det inte finns någon annan lösning än 

att utöka Migrationsverkets befogenheter.  

Anförande 11, Statsrådet Tobias Billström (M): ”Mitt tålamod med kommuner som duckar för 

sitt ansvar är slut. Därför har regeringen och Miljöpartiet tagit fram en proposition som gör 

att det blir lättare för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn både 

till kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagning och till 

kommuner som inte har det…” 

I resultaten och den samlade analysen av Moderaternas uttalanden återfinns idéer om 

kontraktskommunen. Gemenskapskommunen är en inriktning som också värnar om den 

kommunala självstyrelsen, men eftersom jag i början av redovisningen tydligt finner att 

partiet ger uttryck för en mekanisk samhällssyn, som går stick i stäv med tanken om 

gemenskapskommunen, utesluts denna idétradition. Partiet för ett resonemang om hur det 

kommunala självstyret påverkas av förslaget och menar att förslaget innebär en inskränkning, 

men att andra bestämmelser väger tyngre. Partiet nämner inte explicit 

proportionalitetsprincipen, men underförstått bygger ovanstående resonemang på denna. 
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 Gällande frågeställningen om i vilken mån partiets syn på det kommunala självstyret 

påverkat synen på mottagandet av ensamkommande barn, finner jag att en sådan påverkan 

existerar, men endast vad gäller hur länge partiet väntat på att kommunerna själva skulle ta 

ansvar i frågan. Synen på kommuners utformning och funktion har således påverkat agerande 

i frågan om kommunalt mottagande av ensamkommande barn, genom att partiet väntat med 

tvingande åtgärder. Partiet uttrycker med andra ord att de gett kommunerna tillräckligt lång 

tid att själva agera i frågan. Den avgörande faktorn och viktigaste principen i frågan är den om 

barnets bästa, varför partiet anser att en inskränkning av den kommunala 

självbestämmanderätten är berättigad i detta fall. 

 

4.3 Centerpartiet 

Strandberg menar att Centerpartiet under slutet av 70-talet gått från idéer om 

gemenskapskommunen till kontraktskommunen. Gemensamt för båda dessa idéinriktningar är 

att de anser att kommunerna bör ha en långtgående självständig roll (Strandberg, 1999, 374-

375).  

Anförande 8, Fredrick Federley (C): ”Under förra mandatperioden fördes diskussionen: 

Skulle vi införa ett tvång för kommunerna att ta emot flyktingar på anvisning av 

Migrationsverket, eller skulle vi fortsätta att arbeta med  frivilliga avtal? Regeringen valde 

då att i det längsta värna det kommunala självstyret, eftersom vi anser det vara viktigt. 

Särskilt i Centerpartiet har vi alltid sagt att det kommunala självstyret ska värnas i det 

längsta. Som ett decentralistiskt parti som tror på federalismens principer med ett 

underifrånperspektiv är det oss fjärran att styra upp kommunernas vardag.” 

 

Partiet ger tydligt uttryck för att kommunerna bör vara relativt självständiga i förhållande till 

staten. Man lyfter det faktum att frågan varit uppe förut och att det då beslutades att 

kommunerna skulle ges ytterligare möjlighet att frivilligt lösa frågan.  

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C): ”Tillsammans med migrationsministern skrev jag och  

mina  allianskolleger som är migrationspolitiska talesmän under förra mandatperioden till 

samtliga kommunstyrelser och sade: Detta är ett gemensamt ansvar som vi har att sköta från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/_H1093/#29377864
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/_H1093/#66230232
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/_H1093/#66230232
http://s.iktmmny.com/click?v=U0U6Njg5OTA6MTc0Om1pbmE6YWU0NWRiZmUxMWI4OTZhODFjYzJlZTE0YjE2NjBkOGM6ei0yNDY3LTgxNzU0Njc2Ond3dy5yaWtzZGFnZW4uc2U6MjQ0OTY3OjdkZjIxNDc0YWE3MjdkZGVhZTg4N2IwNDJmODMxZTgzOjMwOTNjMTNhYWY5NzQwMGI4YWUwOTA0ODdkZTY5MTgxOjE6ZGF0YV9zcyw3Mjh4MTM2NjtkYXRhX3JjLDEyO2RhdGFfZmIsbm87OjQ1NjcxNjE&subid=g-81754676-e4b282f4d1f8417a9d42af9accd0365c-&data_ss=728x1366&data_rc=12&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=text_only&data_clickel=link
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riksdagen och kommunerna. Vi uppmanade fler att vara beredda att öppna platser för 

ensamkommande flyktingbarn.” 

 

Partiet lyfter även fram att de efter detta gick ut med uppmaningar till kommunerna att agera. 

Trots detta var det endast ett fåtal kommuner som efter denna uppmaning agerade. Partiet 

menar att detta är ett alldeles för dåligt gensvar. Partiet menade att de värnar om den 

kommunala självbestämmanderätten, och därför under en lång tid sökt uppmana kommuner 

att frivilligt lösa situationen. Då kommunerna inte lyssnat på dessa uppmaningar, ser partier 

ingen annan lösning att rösta för förslaget. 

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C): …”Många kommuner tog ett mycket större ansvar efter 

det och antog den utmaning som vi hade riktat gentemot kommunerna, men det var alldeles 

för få. Jag tycker fortfarande att det är skamligt att det av 290 kommuner är bara ungefär 230 

som har ett aktivt mottagande i dag.”… 

 

Vidare lyfter partiet fram andra viktiga principer som aktualiseras i frågan. Det handlar om 

principen om barnets bästa och hur vi genom internationella konventioner ålagt oss att leva 

upp till denna.  

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C):…”Det innebär alltså att några kommuner säger: Nej, vi 

är inte beredda att ta del i det ansvar som Sveriges riksdag och regering har knutit oss till i 

form av internationella konventioner. De säger också: Vi är inte beredda att se till barnens 

bästa och ge dessa barn en trygg möjlighet till ett nytt liv i Sverige, utan det får någon annan 

göra. Det är konsekvenserna. Varenda en av de kommuner som inte är beredda att öppna 

mottagningsverksamhet säger: Det här får andra lösa i stället för att vi gör det.”… 

 

Partiet menar återigen att de gett långtgående möjligheter till de kommuner som inte har ett 

mottagande, att frivilligt sluta avtal om mottagande. Detta på grund av att partiet i grund och 

botten inte vill inskränka på den kommunala självbestämmanderätten. När det inte gett 

resultat är det inte längre hållbart att avstå från att fatta beslut centralt. Principen om barnets 

bästa väger enligt partiet mycket tyngre än principen om kommunalt självstyre. Utöver detta 

lyfter partiet fram den rådande ojämna ansvarsfördelning som föreligger i fråga om 

mottagande. Partiet menar att det inte är hållbart att de kommuner som tar ett ansvar i frågan 
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blir överbelastade, samtidigt som det finns kommuner som inte tar något som helst ansvar. 

Prognoser tyder även på att behovet av mottagningsplatser kommer öka i framtiden, vilket gör 

problematiken än allvarligare.  

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C): ”Senare under den förra mandatperioden kunde vi se 

prognoser som visade tydligt att det troligtvis skulle komma än fler ensamkommande barn till 

Sverige framöver.”… 

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C): …”I det övervägande som regeringen, där Centerpartiet 

utgör en viktig del, har fått göra har vi sagt att det kommunala självstyret i denna situation är 

underställt att barnen får det bästa möjliga mottagandet. Samtidigt säger vi inte att vi helt ska 

skrota det kommunala självstyret, utan vi ser förhoppningsvis fortfarande att det sker på 

frivillig grund så långt det bara går – att de sista kommunerna som ännu inte har skrivit avtal 

med Migrationsverket väljer att göra det. Min förhoppning är att vi inte behöver använda de 

nya möjligheter som lagen ger för placering av ensamkommande barn.”…   

 

Partiet framhäver att lagändringen förhoppningsvis inte behöver betyda att kommunerna 

fråntas sin självbestämmanderätt, eftersom de kommuner som inte startat ett mottagande 

fortfarande står fria att göra det när som helst. Här kan man se ett tydligt resonemang om 

proportionalitet (även om principen inte uttrycks explicit). Proportionalitetsfrågan rör 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn och det kommunala självstyret i de fall där 

kommuner inte frivilligt ordnat fram avtal. De anser att det allra bästa för barnet är att 

kommunerna frivilligt ordnar med mottagande. Eftersom det finns en del kommuner som 

fortfarande inte tar sitt ansvar hoppas partiet på att de nu väljer att göra det.  

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C):”Inom Centerpartiet har vi den uppfattningen – och jag 

tror att mina kolleger i regeringen delar den uppfattningen – att mottagandet av flyktingar 

och ensamkommande barn är någonting som helst ska ske av politisk vilja.”   

 

Partiet menar återigen att det kommunala mottagandet är något som bör ske frivilligt, och 

lyfter fram kommunernas möjlighet att, trots ikraftträdandet av den nya lagen, frivilligt ordna 

med mottagandet. Partiet menar att lagen är ett nödvändigt verktyg i de fall där en tvingande 

åtgärd måste sättas in för att säkerställa principen om barnets bästa. 
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Anförande 8, Fredrik Federley (C):…”Jag ser en risk för att barnen inte får det bästa 

mottagandet i en kommun där man har piskat upp lokala stämningar och skapat en rädsla för 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Så kan det vara”… 

 

Anförande 8, Fredrik Federley (C):…”Jag är övertygad om att den lagstiftningsförändring vi 

gör, med större möjligheter för Migrationsverket att arrangera och ordna ett mottagande, är 

det absolut bästa ur barnens perspektiv”… 

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja ett resonemang om proportionalitetsprincipen, samt en 

tydlig idé om hur man i grund och botten anser att kommunerna bör vara utformade och 

vilken slags funktion de ska ha. Partiet lyfter flera gånger fram deras syn på kommuner som 

självständiga, och man pekar på att man under en längre tid signalerat till kommunerna om att 

de behöver ordna med mottagande. När detta inte skett anser partiet att de gjort vad de kunnat 

för att värna om det kommunala självstyret, eftersom lagförslaget anses nödvändigt utifrån 

principen om barnets bästa. I detta fall väger således principen om barnets bästa tyngre än 

principen om kommunal självstyrelse.   

 

4.4 Sverigedemokraterna 

I omröstningen yrkade Sverigedemokraterna avslag på regeringens proposition om 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Partiet lämnade in en motion i vilket de 

menar att regeringens proposition strider mot varje enskild kommuns rätt att själv bestämma 

om flyktingmottagande (2012/13:Sf16).  

Sverigedemokraterna menar att regeringens förslag strider mot principen om kommunalt 

självstyre. Därutöver pekar partiet på närhetsprincipen, som bygger på idén om att beslut ska 

fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Detta kan ses som ett exempel på en självständig 

idé avseende synen på kommunernas relation till staten.  

Anförande 2, David Lång (SD): ”För att sammanfatta min åsikt i frågan anser jag bland 

annat att förslaget strider mot det kommunala självstyret. Enligt närhetsprincipen, principen 

om att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, så nära medborgarna som möjligt, ska 



28 

 

kommunerna själva besluta om huruvida det finns möjlighet att hjälpa flyktingar i sin egen 

kommun.”  

Det faktum att partiet tar upp närhetsprincipen skulle kunna härledas till idéer om kommuners 

styrelse. Denna mynnar ut i idéer om kommunmedborgarens roll. Närhetsprincipen skulle 

kunna tolkas som ett uttryck för idéer om direktdemokratisk styrelse. Detta eftersom principen 

innebär att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, vilket i detta fall torde vara 

medborgarna.  

Det är svårt att placera in partiet under en bestämd idé om kommuners grundkaraktär, 

eftersom det inte går att hitta något uttalande som rör deras samhällssyn. De uttrycker idéer 

om kommunernas självständiga relation till staten, vilket antingen härrör från idéer om 

kontraktskommuner eller gemenskapskommuner.  

Nedanstående uttalande ger i viss mån uttryck för en syn på kommunen som kompetent, men 

säger inget om denna kompetens är amatörmässig eller professionell. Däremot tolkar jag det 

som ett uttryck för en kännedomsbaserad och således substantiell förvaltningsidé. Relationen 

mellan kommuners förvaltning och de politiska beslutens innehåll, kan antingen ses som 

substantiell eller formell. Det formella synsättet innebär att relationen bör bygga på en 

positionsbaserad och formell relation. Den substantiella synen är att besluten bör bygga på en 

kännedomsbaserad och substantiell relation. Partiet menar att kommunerna är de som bäst kan 

avgöra möjligheterna för ett mottagande, vilket jag tolkar som ett uttryck för den substantiella 

synen.  

Anförande 2, David Lång (SD): ”Precis som jag tidigare nämnde finns det en anledning till 

att vissa kommuner väljer att inte teckna avtal med Migrationsverket. I många fall är jag 

övertygad om att kommunerna har fattat besluten mot bakgrund av vad de anser sig kunna 

garantera för stöd, omsorg med mera.”  

En självständig relation till staten är typisk för idéer om kontraktskommunen. Vad gäller idéer 

om kommunernas styrelse kan ovanstående uttalande även kopplas till ett synsätt där den 

kommunala styrelsens spelplan är omfattande, snarare än begränsad.  

Sverigedemokraterna menar att förslaget strider mot det kommunala självstyret. Samtidigt 

hänvisar de till närhetsprincipen:  
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Anförande 2, David Lång (SD) …”kommunerna själva besluta om det finns möjlighet att 

hjälpa flyktingar i sin egen kommun.”…  

Partiet tror att kommuner, som fattat beslut om att inte ta emot ensamkommande barn, 

bedömer att de inte skulle kunna göra det på ett bra sätt. Partiet får då en motfråga från 

Socialdemokraterna om de skulle kunna tänka sig att ställa sig bakom lagförslaget om de gavs 

rätt förutsättningar till detta. Sverigedemokraterna svarar med att det fortfarande handlar om 

det kommunala självstyret. Därutöver framhåller de konsekvenser för skattebetalarna:  

Anförande 4, David Lång (SD)”Fortfarande ställer det krav på resurser som kommer drabba 

samtliga skattebetalare i Sverige. Det kommer vara en fråga om statliga resurser istället för 

kommunala. Jag ser ingen anledning till att vi ska agera så.”  

Partiet ser ingen anledning till att skattebetalarna ska behöva tillhandahålla de finansiella 

resurser som förslaget kräver. De har dock tidigare nämnt att det är viktigt att reda ut vad som 

är bäst för barnen, samt att antalet asylsökande ensamkommande barn förväntas öka.  

Anförande 2, David Lång (SD): ” I den mån det verkligen är barn vi talar om, alltså inte barn 

vuxna som påstår sig vara barn, ska man självklart alltid vara eftertänksam när man som vi 

gör här i riksdagen tar beslut som påverkar barns framtid och möjligheter. Det är viktigt att 

försöka reda ut vad som är bäst för barnet”. 

Anförande 2, David Lång (SD): ”Men man ska också ha klart för sig att förra året, 2012, kom 

3600 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, och det finns ingenting som tyder på att 

siffran kommer att minskas i år. Tvärtom räknas det med ungefär 4000 för i år, och det finns 

ingen anledning att tro att siffran kommer att minska under överskådlig tid.”  

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att partiet argumenterar utifrån flera principer eller 

idéer om vilka värden som borde prioriteras: principen om det kommunala självstyret, 

närhetsprincipen, samt principen om barnens bästa. Slutligen värnas om skattebetalarnas 

intressen. Partiet konstaterar redan från början av det första anförandet att det är viktigt att 

reda ut vad som är barnets bästa, men det nämns dock inget kring hur man bör undersöka 

detta. Partiet menar att lagförslagets tvingande åtgärd knappast kan vara för barnets bästa, 

men nämner inget om alternativet. Hur blir det för barnen som mottas av redan överbelastade 

kommuner? Partiet tror dock att dessa kommuner kan ordna fram ett bra stöd för dessa barn, 
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samt att de kommuner som inte ordnat fram ett avtal om mottagande har gjort detta med 

bakgrund av att de bedömt att de inte kan ordna med ett bra mottagande av barnen. Partiet får 

dock ganska snart ett svar om att alla kommuner ges full ersättning vid avtal om mottagande, i 

syfte att möjliggöra ett gott mottagande. Det vill säga alla kommuner kommer kunna ta emot 

ensamkommande barn, eftersom de kommer utges ett statligt stöd. Partiet menar dock 

fortfarande att förslaget strider mot det kommunala självstyret, samt att samtliga 

skattebetalare kommer att drabbas ekonomiskt av detta. Där av dras slutsatsen om att partiet 

anser att principen om barnets bästa är underordnad principen om kommunalt självstyre. Det 

är inte troligt att det skulle vara några idéer om kommunalt självstyre som styr 

Sverigedemokraternas ställningstagande i frågan. Det mest troliga är däremot att partiets 

ställningstagande påverkas av dess generella syn på flyktingmottagande d.v.s. en kraftig 

minskning av denna. Därför är det svårt att analysera deras syn på kommunalt mottagande av 

ensamkommande barn utifrån teori om kommunal självstyrelse. 

 

4.5 Organisationen Sveriges kommuner och landsting  

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en av de remissinstanser som 

lämnat ett särskilt yttrande i samband SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn. En 

översyn av mottagandet. Texten är skriven av experten Elisabeth Melin från Sveriges 

kommuner och Landsting. Nedan analyseras remissyttrandet, som finns bifogat i utredningen: 

Elisabeth Melin ”Regeringen har genom direktiven för utredningen aviserat att den väg man 

överväger att gå för att lösa dagens problem innebär att staten tvingar kommuner att ta emot 

ensamkommande barn”.  

SKL ställer sig kritiska till utredningens genomförande och förslag på åtgärder. De menar att 

utredningen redan på förhand bestämt vilka delar som ska åtgärdas, vilket gjort att 

helhetsperspektivet gått förlorat.  

SKL ställer sig negativa till en s.k. tvingande åtgärd, och menar att problemet redan från 

början skulle ha analyserats mer öppet för att utvidga möjligheterna till att hitta andra 

lösningar. I SKL:s debattuttalanden går dess syn på kommunernas relation till staten att 
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urskilja när de debatterar principen om det kommunala självstyret och 

proportionalitetsprincipen.  

Elisabeth Melin: ”Det kommunala självstyret har en stark ställning i Sverige. Den 

kommunala självstyrelsen är dock inte total, utan måste kunna vägas mot viktiga nationella 

värden. Men eftersom självstyrelsen förverkligar viktiga medborgarvärden får den inte 

begränsas på ett lättvindigt sätt. Det kan starkt ifrågasättas om en tvingande lagstiftning står 

i överensstämmelse med den proportionalitetsprincip som införts i regeringsformen från och 

med detta år. För att nya skyldigheter för kommunerna ska kunna införas krävs att regeringen 

har övervägt andra åtgärder för att skapa samma resultat som en lagstiftning kan 

åstadkomma. Det är högst tveksamt om regeringen kan sägas ha gjort sådana 

överväganden.”  

SKL anser att kommunen i relation till staten skall vara självständig, men att inskränkningar 

av principen kan göras om nationella intressen väger tyngre än de kommunala. Dock måste en 

sådan inskränkning föregås av en noggrann utredning om andra tänkbara lösningar på 

problemet. SKL menar att regeringen inte tagit hänsyn till vad som menades med 

proportionalitetsprincipen. De anser att regeringen i frågan om kommunalt mottagande av 

ensamkommande barn inte utrett frågan ordentligt. SKL påpekar att bestämmelserna rörande 

proportionalitet, förordar att en noggrann utredning före inskränkningar av kommunala 

självstyret kan genomföras. I detta fall menar man att utredningen redan från början varit för 

snäv och att beslut i frågan måste tas på fastare grund. Det vill säga att utredningen måste 

göras mer grundlig och öppen för andra tänkbara lösningar, snarare än att direkt mynna ut i 

just tvingande lag.  

SKL lyfter fram olika principer som de anser vägledande. För det första lyfter de, även 

fortsättningsvis, fram frivillighet som huvudprincip. Samtidigt menar de att om en 

inskränkning av frivillighetsprincipen trots detta är aktuell, måste en sådan åtgärd föregås av 

noggranna överväganden av andra tänkbara lösningar. I dessa fall menar man att 

proportionalitetsprincipen måste tas i beaktande.  

”Fokus på tvång är att fokusera på att ordna fram en sängplats under asyltiden”  

Vidare pekar SKL på principen om barnets bästa. De menar att fokus på placeringsplatser inte 

är att se till barnets bästa.  
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SKL menar att en långsiktig lösning måste till. Förslaget skulle innebära att barnet skulle 

behöva flytta mellan boenden under asyltiden och även efter ett eventuellt uppehållstillstånd. 

Detta menar man, skulle påverka barnet negativt.  

 

4.6 Återkoppling till frågeställningarna 

Fokuserar partierna och SKL på proportionalitetsprincipen eller inte? 

Samtliga aktörer, förutom socialdemokraterna, hänvisar till bestämmelsen om 

proportionalitet. Aktörernas beredskap att lyfta fram proportionalitetsprincipen kan ha 

samband med deras syn på den kommunala självstyrelsen. När proportionalitetsprincipen 

uttrycks explicit, värnar aktörerna starkt om den kommunala självstyrelsen. I dessa fall har det 

varit viktigt för dem att visa att man beaktat den nya principen och att det egna 

ställningstagandet föregåtts av noggranna överväganden. Bland den andra gruppen (i vilket 

proportionalitetsprincipen uttrycks indirekt) har det förts resonemang om förslagets inverkan 

på det kommunala självstyret, men den nya bestämmelsen om proportionalitet nämns inte 

uttryckligen.   

 I vilken mån påverkar synen på kommunalt självstyre synen på kommunalt mottagandet av 

ensamkommande barn? 

Genom att analysera i vilken mån aktörerna argumenterar utifrån kommunideologiska idéer 

inför beslut i fråga om kommunalt mottagande av ensamkommande barn, kan man få 

indikationer på i vilken omfattning aktörernas politiska idéer om kommuners form och 

funktion kan ha påverkat synen på kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Den 

gjorda analysen av materialet tyder på att sådan påverkan i olika utsträckning har funnits. 

Synen på kommuner och dess roll och funktion i den politiska basorganisationen kommer, 

som tidigare redogjorts, till uttryck genom det sätt aktörerna resonerar och motiverar sina 

ställningstagande i frågan.   

Socialdemokraterna menar att barnets bästa är den vägledande principen i frågan och att 

beslut i frågan ska fattas utifrån detta. Förslaget går i linje med Socialdemokraternas 

förvaltningskommunala syn på kommunernas roll och funktion, eftersom de anser att 
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kommunernas främsta uppgift är att förvalta centralt fattade beslut. Således har de ganska lätt 

för att acceptera lagförslaget. 

För Moderaterna strider lagförslaget mot deras syn på kommunen som självständig enhet, 

men de väljer trots detta att ställa sig bakom förslaget. Partiets sätt att resonera om 

lagförslaget fram till ett ställningstagande, präglas av synen på kommunens roll och funktion. 

De anser att principen om barnets bästa väger tyngre, samt att lagförslaget är nödvändig ur 

detta perspektiv.  

Centerpartiet har en liknande inställning som Moderaterna. Partiet väljer att ställa sig bakom 

lagförslaget, trots att det strider mot deras syn på kommuner och deras form och funktion, 

detta kommer till uttryck i sättet att resonera i frågan. De anser att principen om kommunalt 

självstyre har beaktats ordentligt inför beslut i frågan, samt att kommunerna fått långtgående 

möjligheter till frivilligt agerande. Partiet anser dock att principen om barnets bästa skall vara 

vägledande, och att lagförslaget därför är berättigat att träda i kraft.  

Sverigedemokraterna menar att frågan om barnets bästa, när lagförslaget genomförs, måste 

utredas grundligare. De ställer sig mot förslaget och menar att det strider mot principen om 

kommunalt självstyre, samt att skattebetalare drabbas av lagförslaget om det genomförs. Dock 

är det vanskligt att utifrån denna fråga dra några långtgående slutsatser om partiets syn på 

kommunalt självstyre, då frågan om ensamkommande flyktingbarn är starkt kopplad till 

partiets kärnfråga, nämligen invandring. Man kan därför tänka sig att argumenten bottnar i 

den invandringskritiska ideologiska basen, vilket fått implikationer för hur debatten om det 

kommunala självstyret förs, snarare än tvärt om. 

SKL anser att lagförslaget inte föregåtts av en ordentlig utredning om förlagets inverkan på 

den kommunala självstyrelsen, samt att utredningen redan på förhand bestämt hur lösningen 

skulle utformas. Detta förfarande anses vara oacceptabelt, eftersom det i förarbetena inför den 

nya bestämmelsen om proportionalitet föreskrivits att varje inskränkning på det kommunala 

självstyret måste föregås med en noggrann utredning.  
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5. Avslutning 

 

5.1 Slutsatser 

SKL och de politiska partierna jag analyserat hade, trots det nästan enhälliga beslutet i 

riksdagen, skilda uppfattningar om den kommunala självstyrelsens tillämpning i frågan om 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Dessa meningsskiljaktigheter har 

förmodligen lett till oklarheter kring ansvarsfördelning mellan olika styrelsenivåer gällande 

hur mottagande av ensamkommande barn ska utformas. Detta har fördröjt hanteringen av 

kommunalt mottagande av ensamkommande barn. I sin tur har dessa fördröjningar bidragit till 

att principen om barnets bästa fått stå tillbaka.  

Proportionalitetsbestämmelsen spelade en viktig roll i riksdagsdebatten. I SKL:s 

remissyttrande framkommer dock kritik, om att statliga offentliga utredningen (SOU 2011:64) 

inte föregåtts av en noggrann genomgång, som väcker frågan om utredningen egentligen följt 

proportionalitetsprincipen vid utarbetningen av propositionen. SKL menar att utredningen på 

förhand bestämt utfallet, varpå andra alternativa lösningar inte getts tillbörlig aktning. SKL:s 

kritik visar på en potentiellt stor brist vid tillkomsten av lagförslaget som skulle innebära att 

proportionalitetsbestämmelsen inte tillämpats korrekt. Detta är i så fall en aspekt som bör 

utredas närmare, eftersom grundlagen möjligtvis tolkats fel och tillämpats felaktigt. Tanken 

med proportionalitetsprincipen var att stärka kommunernas självbestämmanderätt, men om 

den inte tillämpats såsom det var tänk, kommer det avsedda stärkandet av kommunernas 

ställning inte uppnås. 

 

5.2 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en rad riksdagspartier och SKL:s övergripande 

syn på det kommunala självstyret fungerar när ett verkligt problem hanteras. Den behandlar 

ett fall där proportionalitetsprincipen aktualiseras. Studien uppnår syftet då den har bidragit 

till att belysa hur ideologiska uppfattningar kan påverka beslutsfattande, i detta fall gällande 

kvalitén och effektiviteten i mottagandet av ensamkommande barn. Studiens resultat visar hur 

bestämmelsen om proportionalitet tillämpats i en konkret politisk praktik. Ur detta väcks 

frågan om proportionalitetsprincipen över huvud taget tillämpats så som den var tänkt. Om 
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det visar sig att bestämmelsen om proportionalitets inte tillämpats korrekt, kan detta ha 

betydelse för hur framtida fall hanteras. Detta är en viktig fråga att följa upp och något som 

jag lämnar över till den fortsatta forskningen om det kommunala självstyret.   

I takt med globaliseringen, krävs samarbete över större regioner och speciellt inom områden 

som flyktingmottagande. Samtidigt ses det kommunala självstyret som en viktig del i den 

svenska demokratin. Framtida utmaningar består i att väga lokala och centrala/nationella 

intressen mot varandra. För att få en bättre förståelse om vad som driver fram de politiska 

besluten, i framtida frågor där proportionalitetsbestämmelsen aktualiseras, behövs det vidare 

studier som belyser de olika stegen i beslutsprocessen.  

Denna studie har begränsningar vad gäller generaliserbarhet, då den undersöker de 

ideologiska föreställningarnas påverkan i en specifik politisk praktik. Partier styrs normalt av 

mer än idéer om hur samhället bör organiseras (s.k. policy-seeking), vilket undersökts i denna 

studie. Andra tänkbara målsättningarna kan till exempel vara att erövra eller behålla makten 

(s.k office-seeking) och/eller strävan efter att vinna röster bland väljarna (s.k vote-seeking) 

(Blomgren, 2011). Målsättningarna kan samverka och därigenom bidra till osäkerhet vad 

gäller klassificeringen av partierna i det ideologiska ramverket som ligger till grund för denna 

studie.  

Proportionalitetsprincipens betydelse för det kommunala självstyret är som redan konstaterats 

långt ifrån kartlagt och flera exempel på principens tillämpningar över tid, lär etablera en 

praktik som visar olika aktörers spelrum på den politiska arenan. Frågan som denna praktik 

sedan genererar, är huruvida praktiken utgör en korrekt tolkning av grundlagen. 
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