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Remissvar kommunutredningen

Beslut
kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvaret (se bilaga 1) och skicka det till
finansdepartementet.

Ärende
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och
hantera sina utmaningar. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande den 19 februari 2020.
Kommittén skulle utreda vilka åtgärder som bör vidtagas med tanke på vilka utmaningar
kommunerna står inför. I direktiven framhålls fyra specifika strukturella åtgärder som kan
bidra till att stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen:
1. Kommunal samverkan. I Hofors sker detta genom bland annat kommunalförbund
(exempelvis räddningstjänsten), gemensamma nämnder (exempelvis
överförmyndarnämnden), avtalssamverkan (exempelvis telefoniväxel), aktiebolag
(exempelvis Hoforshus och Värmevärden) samt medlemskap i olika
samverkansföreningar (exempelvis intresseföreningen Bergslaget)
2. Kommunsammanläggningar, som enligt direktiven ska vara frivilliga
3. Förändrade uppgifter, att uppgifter tillförs eller tas bort från kommunerna.
4. Asymmetrisk ansvarsfördelning, vilket innebär att vissa kommuner har fler och
större ansvaruppgifter än andra kommuner.
Den samlade bilden är att kommunerna står inför flera specifika utmaningar som dessutom
kommer tillta i styrka under överskådlig tid framöver. Dessa är framför allt:
 svagare ekonomi
 svårigheter med personal- och kompetensförsörjning
 etablering och integration av nyanlända
 växande och uppskjutna investeringsbehov
 växande anspråk på service och välfärd
 kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling.
Utmaningarna tenderar att vara större i de mindre kommunerna (framför allt dem i
avlägsen landsbygd) utifrån att kapaciteten och robustheten både avseende ekonomi och
kompetens redan nu är svag. Vidare konstateras att mindre kommuner har också sämre
möjligheter att jobba strategiskt och utvecklingsinriktat samt att söka och ta del av riktade
statsbidrag. Ofta saknas här tillräcklig mottagnings- och implementeringskapacitet. Detta
riskerar att ytterligare öka skillnaden mellan olika kommuner.
Utredningen har utifrån problembeskrivningen analyserat de angivna åtgärderna utifrån
följande möjliga effekter:

Justerare
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1. Ekonomisk effektivitet, kostnadseffektivitet och ökad robusthet i ekonomin. Med
robusthet menas i princip att med i kommuner med en mindre ekonomi har sämre
möjligheter att möta förändringar i omvärlden som exempelvis förändringar i
statsbidrag eller befolkningsförändringar.
2. Ökad driftkapacitet. Detta kan antingen definieras som antingen kommunens
möjlighet att bygga upp kompetenser och resurser eller att kunna leverera de
tjänster som krävs i välfärdsuppdraget. Utredningen beskriver att det är enklare i
större kommuner att exempelvis kunna anställa såväl specialisttjänster (som
kommunjurist eller utredare) som behörig personal inom kärnverksamheten.
3. Utvecklingskapacitet. Med detta menas kapaciteten kommunen har att faktiskt
utveckla samhället och orten. Det räcker inte med att politiken fattar kloka beslut,
det måste finnas resurser i förvaltningen att genomföra besluten.
4. Effekter på lokaldemokratin
Effekterna sammanfattas i denna tabell (17:1 i utredningen)
Samverkan
Kommunsamma Asymmetrisk
n-läggning
ansvars
fördelning
Ekonomisk
Oklart
Kostnadsbespari Oklart
effektivitet –
kunskapsläge.
ngar inom
kunskapsläge.
Ökad kostnadsKanske vid
administration,
Sannolikt vid
effektivitet
kapitalintensiv dock
kapitalverksamhet.
neutraliserat av
intensiv
kostnadsökningar verksamhet.
inom andra
verksamheter.
Ekonomisk
Nej.
Ja.
Oklart.
effektivitet –
Ökad ekonomisk
robusthet
Driftskapacitet –
Nej.
Ja.
Nej.
Ökad kapacitet att
bygga upp resurser
och kompetens

Driftskapacitet –
Ökad leverans-
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Ja.

Ja.

Sannolikt ja.
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Generell
överföring av
uppgifter
Oklart
kunskapsläge.
Sannolikt vid
kapitalintensiv
verksamhet.

Oklart.

Kan innebära
ökad kapacitet
vid
decentraliseri
ng.
Förutsätter
dock att det
finns
realistiska
förutsättninga
r.
Oklart.
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kapacitet
Utvecklingskapacit
et –
Ökad utvecklingskapacitet

Effekter på lokal
demokrati

Nej.

Ja.

Nej.

Negativa
effekter.

Både negativa
och positiva
effekter.

Negativa
effekter.

Kan innebära
ökad kapacitet
vid
decentraliseri
ng.
Förutsätter
dock att det
finns realistiska förutsättningar.
I princip
oförändrade
effekter. Kan
innebära ökat
avstånd
mellan
förtroendeval
da och väljare
vid
centralisering.

Denna analys ligger till grund för de förslag som utredningen lämnat och som Hofors
kommun vill yttra sig kring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande, kommunchef Jonatan Alamo Block
Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – SOU 2020:8
KSAU 2020-09-08/ § 62
Muntlig information Jonatan Alamo Block, kommunchef

Expedieras
Akten
Finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hofors kommuns yttrande gällande - Starkare kommuner
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – SOU 2020:8
Allmänna synpunkter
Hofors kommun har i dagsläget ca 9600 invånare och tog sin nuvarande form i
kommunsammanslagningen 1971 då Torsåkers och Hofors kommun slogs ihop.
Kommunen hade då ca 15 000 invånare och har alltså minskat kraftigt i
invånarantal. Kommunen tillhör fa-region (funktionell analys region) Gävle
tillsammans med Ockelbo, Älvkarleby, Sandviken och Gävle. Detta innebär att
den naturliga regionen som medborgarna arbetar och vardagligen transporterar
sig i är Gästrikland och Älvkarleby. Samtidigt tillhör kommunen gruppen
lågpendlarkommuner, vilket innebär att medborgarna i Hofors i lägre
utsträckning arbetar eller studerar i andra kommuner. Detta bidrar troligen till en
stark lokal identitet; många invånare har sitt hjärta i Hofors och Torsåker.
I Hofors har den statliga närvaron minskat och det är egentligen bara
Systembolaget som har kvar sin representation i kommunen. Detta gör att
invånarna i Hofors måste resa till Sandviken eller Gävle för att besöka exempelvis
arbetsförmedling, försäkringskassa och bank. Detta gör att kommunen
sammanflätas alltmer med resten av regionen. Pendlingen har också förstärkts åt
andra hållet, exempelvis genom att flera ungdomar väljer att gå i gymnasiet i
Falun eller att fler väljer att handla i Borlänge. Detta, och flera andra aspekter,
gör att Hoforsbon inte bara ser sin regionala tillhörighet i Gästrikland utan även i
Dalarna.
Liksom många andra kommuner som slogs samman under 70-talet så kan man
observera slitningar mellan de olika kommundelarna. Dessa har dock minskat
under åren.
Hofors kommun är sålunda en kommun som kan anses passa in i tankemallen att
slås samman med andra kommuner. Redan nu har Hofors långt gående
samarbeten med andra kommuner och utredningens beskrivning av styrkor och
svagheter kring dessa passar väl in i den bild Hofors har. Det finns en stark lokal
identitet i kommunen och en stor stolthet över orten och en anda i att utveckla
orten tillsammans.
Hofors kommun anser att många delar i utredningen är välskrivna och håller med
om mycket. Vi saknar dock några viktiga faktorer, som, om de hade berörts mer,
förmodligen påverkat utredningens förslag. Dessa kan i korthet beskrivas nedan:
1. Det är ytterst oklart om små kommuners kvalitet i kärnverksamheten är
lägre än i större kommuner. Detta visas bland annat i SKRs rapport om
småkommuners kvalitet, daterad 2020-02-18.
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2. I utredningen beskrivs hur kommunernas ekonomi kommer att försämras
på grund av bland annat demografiska förändringar och ökade uppgifter.
Detta måste lösas genom effektiviseringar eller skatthöjningar (eller både
och). Utredningen fokuserar här mycket på effektiviseringar via
stordriftsfördelar. Det finns dock helt andra tankemodeller som inte
berörs vad gäller effektiviseringar. Exempelvis benämns inte problem
med organisatoriska mellanrum. En del av ineffektiviteten i offentlig
sektor kan förstås i att våra organisationer är alltför snäva i utövandet av
sina tjänster. Detta leder till snäva gränsdragningar och organisatoriska
stuprör. Detta tenderar till att alltför mycket tid ägnas åt att definiera
ansvarsfrågan istället för att ta ansvar. För många vill lämna över problem
till en annan aktör istället för att fokusera på gemensamma lösningar.
Tillitsdelegationen, exempelvis, talar om ett bristande helhetsperspektiv.
Om kommunerna ska stärkas behöver tydliga insatser göras i
rollfördelning mellan kommun, region och stat med ambitionen att
motverka detta.
3. Ett problem som uppstod, bland annat i Hofors kommun, vid den förra
kommunsammanslagningen under 1970 talet var konflikten kring
centrum och periferi. Den orten som inte fick bli centralort i kommunen
fick se en stor del av administration och kommunal service flytta till
ortens nya centrum. Detta har på flera håll lett till en känsla att den lilla
orten utarmades och all utvecklingskraft lades på den nya och större
centralorten. Det finns en stor risk (som inte benämns tillräckligt i
utredningen) att detta ska ske igen. Detta kan också förklara det stora
motståndet mot framtida kommunsammanslagningar. Vilken ort vill bli av
med ett kommunhus och därmed många arbetstillfällen och en lokal
utvecklingspotential? Ska små samhällen långsiktigt överleva måste även
dessa utvecklas och växa. Det kan finnas en överhängande risk att de
gamla huvudorterna avvecklas istället för utvecklas. Detta skulle
motverka all intentioner bakom kommunutredningen.
Hofors kommun yttrande över de föreslagna åtgärderna
Strategisk samverkan
Utredningens förslag: Samverkan mellan kommuner skapar förutsättningar för
stärkt driftskapacitet i kommunerna. En mer strategisk samverkan bör dock
utvecklas för att större effekter på kommunernas kapacitet ska erhållas.
Sammanläggningar av kommuner kan stärka både kommunernas drifts- och
utvecklingskapacitet. Utvecklingen i ett framtidsperspektiv pekar på ett behov av
förändringar i kommunstrukturen för att värna den decentraliserade
samhällsmodellen. En förutsättning för kommunsammanläggningar är att de
bygger på frivillighet.
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Staten bör främja en utveckling som leder till att kommuner utvecklar mer
strategisk samverkan eller genomför frivilliga kommunsammanläggningar.
Hofors kommun är positiv till förslaget att kommunsammanslagningar ska vara
frivilliga och att staten ska ta ett ansvar för strategisk samverkan. Här är det
viktigt att särskilt bevaka de mindre kommunernas utveckling i relation till de
större. Det är också viktigt att bygga vidare på de samarbetsformer som redan
finns och fungerar. Arbetet måste bygga på de analyser som görs i respektive
kommun.
Bidrag till strategisk samverkan och arbete inriktat på frivilliga
sammanläggningar
Utredningens förslag: Ett statsbidrag införs för kommuner som vill bedriva
utvecklingsarbete inriktat på att åstadkomma en mer strategisk samverkan eller
en frivillig sammanläggning. Statsbidraget får användas till kostnader för
utvecklingsarbete som bedrivs av två eller fler kommuner tillsammans.
Kommundelegationen (se avsnitt 20.1.3) ges i uppdrag att föreslå den närmare
utformningen av statsbidraget. I uppdraget ingår även att handlägga ansökningar
om statsbidraget, främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som får
statsbidraget samt följa upp och utvärdera kommunernas arbete med utveckling
av en strategisk samverkan och arbete inriktat på frivillig sammanläggning.
Hofors kommun delar utredningens förslag. Det är viktigt att detta statsbidrag är
behovsanpassat utifrån de behov som identifieras i arbetet med strategisk
samverkan.
Ekonomiskt incitament för frivilliga kommunsammanläggningar
Utredningens förslag: Staten tar över skulder från kommuner som frivilligt
genomför kommunsammanläggningar. De skulder som kan tas över av staten är:
långfristiga skulder till bank- och kreditinstitut avsättningar för
pensionsförpliktelser och pensionsförpliktelser som enligt lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, ska redovisas som ansvarsförbindelser.
Regeringen tillsätter en utredning som analyserar de närmare tekniska och
juridiska aspekterna av förslaget och tar fram ett mer detaljerat förslag.
Hofors kommun delar i till viss del utredningens förslag. Vi ser en risk att detta
incitament slår väldigt olika för olika kommuner. Därför skulle detta behöva
kompletteras genom andra ekonomiska incitament. Ett annat incitament skulle
kunna vara ett riktat bidrag till orter i kommunen som inte längre blir centralort
efter sammanläggningen. Det skulle gå till utveckling av bostäder eller näringsliv
och syfta till att öka attraktionskraften för orten. Detta ska emellertid bygga på
den analys som gjorts i arbetet med det strategiska arbetet som beskrivs ovan.
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Försöksverksamhet
Utredningens förslag: Regeringen initierar en försöksverksamhet där kommuner
får ges undantag från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
Försöksverksamheten ska syfta till att pröva sätt att stärka kommuners kapacitet,
möjliggöra anpassning av verksamhet till lokala förhållanden eller minska statliga
regleringar. Försöken får avse strukturförändring eller verksamhetsutveckling.
Kommundelegationen (se avsnitt 20.1.3) ges i uppdrag att ta fram ett förslag om
den närmare utformningen av försöksverksamheten. Kommundelegationen ska
också ges i uppdrag att bereda ansökningar om försöksverksamhet, samt att följa
och utvärdera försöken.
Hofors kommun är positiv till detta förslag i sin helhet.
Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet
Utredningens förslag: En kommundelegation inrättas inom Regeringskansliet.
Kommundelegationen och landshövdingarna ges i uppdrag att föra en dialog
med kommuner om kapacitetsstärkande åtgärder, särskilt om strategisk
samverkan och frivilliga sammanläggningar.
Kommundelegationen ges dessutom i uppdrag att:
– förvalta bidraget till utveckling av strategisk samverkan och arbete inriktat mot
frivilliga sammanläggningar (se avsnitt 20.1.1),
– sköta uppdraget om försöksverksamhet (se avsnitt 20.1.2), samt
– identifiera behov av studier om kapacitetsstärkande åtgärder för kommuner
och ge forskare i uppdrag att genomföra sådana studier.
Hofors kommun är positiv till förslaget, men vill understryka vikten av att arbetet
måste utgå ifrån kommunernas arbete och behov. Blir den statliga styrningen för
kraftig kan det motverka arbetet.
Kunskapsutveckling och analys
Utredningens förslag: Statskontoret ges i uppdrag att följa och analysera
övergripande frågor som är av väsentlig betydelse för kommunernas utveckling. I
uppdraget ingår att identifiera och belysa behov av åtgärder vad gäller
effektivisering samt strukturförändringar för kommunerna med hänsyn till
utvecklingen inom kommunsektorn och dess omvärld. Uppdraget syftar till att
öka kunskapen om kommunernas förutsättningar och utvecklingsbehov.
Hofors kommun är positiv till förslaget, men vill påpeka vikten av att detta arbete
är en del av kommunberedningens arbete. Det är viktigt att det inte blir en
intressekonflikt mellan kommunberedningen och Statskontoret.
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Mätning av kvalitet i kommunernas verksamhet
Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till att Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) får i uppdrag att
• i samverkan med statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn,
utveckla statistik som mäter kvalitet i kommunernas verksamheter, och
• verka för att statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn redovisar
statistik på kommun- och kommunkategorinivå.
Hofors kommun är positiv till förslaget och välkomnar speciellt att även tanken
att tillsynsmyndigheter och instanser som JO och domstolar ska producera
jämförande statistik.
Statens åtaganden och statlig närvaro i hela landet
Utredningens bedömning: Att staten sköter sina åtaganden har avgörande
betydelse för att kommunerna ska ha tillräcklig kapacitet att utföra sitt uppdrag.
Det handlar om att staten finansierar och utför de uppgifter den ansvarar för,
och att staten följer finansieringsprincipen. Att staten på olika sätt är närvarande
i kommunerna har dessutom avgörande betydelse för den lokala attraktiviteten
och för företag och invånare.
Regeringen bör ta ett tydligt ansvar för statens åtaganden i kommunerna och
utveckla det arbete som påbörjats med att garantera statlig närvaro i hela
landet.
Hofors kommun instämmer med emfas i denna bedömning.
En statsbidragsprincip
Utredningens förslag: Regeringen lägger fram ett förslag om godkännande av en
statsbidragsprincip till riksdagen. Principen ger vägledning vid överväganden om
att tillskapa riktade statsbidrag, samt vid utformning och hantering av sådana
bidrag. Den tillämpas inte på kostnadsersättningar.
Hofors kommun instämmer till detta förslag och vill framföra att detta borde
göras redan när Tillitsdelegationen lämnade detta förslag.
Kommunalekonomisk utjämning - En bred översyn
Utredningens förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att
genomföra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet,
inklusive strukturbidraget. Syftet med översynen är att säkerställa att
utjämningssystemet i tillräcklig grad kan ge kommunerna likvärdiga ekonomiska
förutsättningar att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av
skattekraft och opåverkbara strukturellt betingade kostnader.
I uppdraget ska ingå att dels analysera om staten bör ta ett ökat finansiellt
ansvar i utjämningssystemet när behovet av omfördelning mellan kommuner
tilltar, dels vid behov lämna förslag på ändrad finansiering. Översynen ska också

6 (8)

omfatta en kartläggning av faktorer inom utjämningssystemet som kan utgöra
större hinder för sammanläggningar av kommuner, och vid behov ska förslag
lämnas på hur dessa hinder kan undanröjas.
Hofors kommun instämmer helt i detta förslag. Om regeringen menar allvar med
att stärka alla kommuners förutsättningar måste utjämningssystemet ses över.
Den största grunden till att det är så olika för kommuner är de facto att
kommunernas struktur medför helt olika kostnadsnivåer som inte kan förklaras i
olika effektivitet eller ambitionsnivåer i kommunerna. Detta förslag torde vara
det i utredningen som har enskilt störst betydelse.
Löpande förvaltning och uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Utredningens förslag: Regeringen tillser att det sker en löpande förvaltning och
uppföljning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att förvalta och utveckla applikationen
Struktur som utvecklats för att beräkna merkostnader för gles
bebyggelsestruktur.
Hofors kommun tillstyrker detta förslag.
Underlätta kommunernas personalrekrytering
Utredningens bedömning: Regeringen bör ta initiativ till generella åtgärder på
nationell nivå som bidrar till rekryteringen till tjänster inom kommunernas
verksamhetsområden. Åtgärderna bör syfta till att höja sysselsättningsgraden
och arbetskraftsdeltagandet i befolkningen, särskilt bland utrikes födda.
Nedskrivning av studieskulder
Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till att utreda möjligheten att
minska studieskulder som administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN)
och som avser studier som ingår i en utfärdad akademisk examen, för personer
som är bosatta och yrkesverksamma i kommuner med särskilt stora utmaningar
gällande kompetensförsörjning.
Hofors kommun är positiv till dessa förslag, men anser att frågan om
nedskrivningar av studieskulder snarare bör genomföras än utredas. Denna fråga
har utretts flera gånger redan.
Digitaliseringsarbete - Förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och
informationsutbyte
Utredningens bedömning: Staten bör ta ett långsiktigt ansvar för att etablera en
över tid hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och
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informationsutbyte som kommunerna kan ansluta sig till. För att uppnå full
effekt av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen krävs att även statliga
och regionala aktörer ansluter sig.
Hofors kommun tillstyrker detta förslag.
Digitaliseringsarbete - Rättsligt beredningsorgan
Utredningens förslag: Regeringen tillsätter ett rättsligt beredningsorgan inom
kommittéväsendet som får i uppdrag att löpande ta fram beredningsunderlag för
att anpassa gällande rätt så att den möjliggör accelererad digitalisering och
förbättrad digital informationsförsörjning i kommunerna.
Hofors kommun tillstyrker detta förslag.
Stöd för kommunernas digitaliseringsarbete
Utredningens bedömning: DIGG bör ges i uppdrag att stödja kommunernas
digitaliseringsarbete.
Hofors kommun tillstyrker detta förslag.
Övriga förslag och bedömningar
Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete
Utredningens bedömning: Staten bör vidta åtgärder för att förenkla för
kommunerna att ta del av de planeringsunderlag från statliga myndigheter som
behövs för att kommunerna i deras arbete med översiktsplaner ska kunna
bedöma risker på grund av klimatförändringar. Planeringsunderlagen bör
tillhandahållas utan kostnad för kommunerna.
Regeringen bör ta initiativ till särskilda utbildnings- och
kompetensförsörjningsinsatser för kommunerna för att stödja arbetet med
frågor som rör klimat och miljö samt genomförandet av Agenda 2030.
Hofors kommun delar utredningens bedömning men efterlyser skarpare insatser
än utbildning och kompetensutveckling. Exempelvis tydligare
uppföljningsmodeller, innovationsmedel eller stöd till mindre kommuner att
anställa tjänster som arbetar dedikerat med frågorna.
Samverkan inom verksamhetsområden med betydande investeringsbehov
Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till en utredning om huruvida det
finns behov av ändringar i speciallagstiftning om grundläggande infrastruktur, för
att underlätta samverkan mellan kommuner.
Hofors kommun tillstyrker förslaget
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Förstärkning av kommunernas planeringsprocesser genom flernivåsamverkan
Utredningens förslag: Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan
med Boverket, Trafikverket och regionerna, stödja strategisk planering i
kommunerna för hållbar utveckling i alla delar av landet. Syftet är ett förbättrat
samspel och samarbete i lokala och regionala planeringsprocesser för att skapa
attraktiva platser för medborgare, företagare och besökare.
Hofors kommun tillstyrker förslaget och vill samtidigt uppmana de statliga
aktörerna att bli bättre på att möta de mindre kommunernas behov.
Underlätta bostadsbyggande i kommuner med särskilt stora utmaningar
Utredningens bedömning: Regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta
finansieringen av bostadsbyggande i kommuner där fastigheters låga
marknadsvärden negativt påverkar möjligheten att finansiera nybyggnationer.
Regeringen bör också underlätta byggandet av bostäder genom förändringar av
redovisningsregelverket.
Hofors kommun tillstyrker förslaget. Vi vill dock komplettera detta med en
liknande satsning på kommersiella lokaler i dessa kommuner. På så vis kan både
bostadsbyggande och företagsetableringar underlättas.

