STORFORS
KOMMUN

YTTRANDE
Datum
2020-09-30

Sida 1 (1)

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
(dnr Fi2020/00647/K)

Storfors kommuns yttrande
Betänkandet är omfattande och gediget i sin beskrivning av den offentliga förvaltningens
nuvarande läge. Det är närmast att se som en handbok och läromedel i samhälls- och
förvaltningskunskap. Det innehåller också en del intressanta förslag som Storfors kommun
anser vara värda att genomföra direkt alternativt utreda djupare.
Vår reaktion när vi läser betänkandet är dock att det är kommunsammanläggningar som enligt
utredningen är lösningen på kommunernas utmaningar. De tankarna genomsyrar i princip hela
betänkandet.
Det Storfors kommun saknar helt i betänkandet är medborgarperspektivet. Det är för att trygga
medborgarnas behov av, och tillgång till, välfärdstjänster och service som kommunerna finns.
Utredningens fokus när det gäller kapacitet är helt inriktat på drift- och utvecklingskapacitet.
Storfors kommun anser att kapacitetsbegreppet måste inkludera, kanske till och med utgå från,
politisk, professionell och ekonomisk kapacitet. Kommunen är en politiskt styrd organisation
och där är den lokaldemokratiska kapaciteten allra viktigast. En väl fungerande ledning och
styrning är i praktiken helt avgörande för Storfors kommuns förmåga att lösa de utmaningar
kommunen står inför.
Storfors kommun är positiva till att utredningen har tittat närmare på frågan om asymmetri. Vi
anser dock att man hade kunnat föreslå en del asymmetriska lösningar i stället för att i stort sett
avfärda hela tanken. Det finns en del asymmetriska lösningar redan nu och vi anser att man kan
utöka dem, exempelvis när det gäller bland annat arbetsmarknadspolitiken,
lokaliseringsprincipen, strandskyddet samt kapitalförsörjning på landsbygden.
Sammantaget anser Storfors kommun att betänkandet saknar en del aspekter men också att det
innehåller flera bra förslag. Vi anser det viktigt att förslag som kan genomföras utan ytterligare
utredningar genomförs snarast möjligt.
I övrigt ställer Storfors kommun sig helt bakom SmåKoms yttrande i sin helhet.

