SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-08

§ 141

Dnr KS200-20 010

Remiss från Finansdepartementet (SOU 2020:8)
Starkare kommuner ‐ med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget
Sammanfattning
Finansdepartementet har inkommit med remissen Starkare kommuner ‐ med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget.
Förslag är att remissen skickas på remiss till de partier som finns
representerade i Hedemora kommunfullmäktige. Remissvaren ska vara
kommunsekreteraren tillhanda senast den 10 maj 2020 så att remissvaren kan
sammanställas och beredas av kommunstyrelsen den 2 juni 2020.
Finansdepartementet ska ha Hedemora kommuns svar senast den 26 juni
2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2020 att remissen
skulle skickas på remiss till de partier som finns representerade i Hedemora
kommunfullmäktige.
Den 2 april 2020 meddelade regeringskansliet att svarstiden är förlängd till
den 30 september 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialdemokraterna har inkommit med
remissvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020 att uppdra
till kommundirektören att sammanställa remissvaren och till
kommunstyrelsen den 8 september 2020 presentera ett förslag till yttrande
över remissen från Finansdepartementet (SOU 2020:8). Vidare beslutade
arbetsutskottet att lämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.
Kommundirektören har i en tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020 lämnat ett
yttrande och föreslår kommunstyrelsen att bifalla kommundirektörens
förslag till yttrande och att kommunstyrelsen har tagit del av samt beslutar
om att ombesörja att Hedemora arbetarkommuns- samt Kommunlistans
yttranden skickas in till Finansdepartementet före 30 september 2020.
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Forts. § 141
Beslutsunderlag
Remiss från finansdepartementet den 6 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2020 § 52
Skrivelse från regeringskansliet den 2 april 2020
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 3 augusti 2020
Remissvar från Socialdemokraterna den 12 augusti 2020
Remissvar från Kommunlistan den 24 augusti 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2020 § 129
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 25 augusti 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag till yttrande och
att kommunstyrelsen har tagit del av samt beslutar om att ombesörja att
Hedemora arbetarkommuns- samt Kommunlistans yttranden skickas in till
Finansdepartementet före 30 september 2020.
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Från:
Skickat:
Till:
Bifogade filer:
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Annika Strand /Kommunstyrförv övergripande /Kommunstyrelseförvaltning
den 25 augusti 2020 13:53
Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
yttrande kommunutredningen.docx

Med vänlig hälsning/ Best regards
Annika Strand
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-341 60

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.
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Datum

2020-08-25
Annika Strand

Remissvar ”Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget” Dnr Fi2020/00647/K
Sammanfattning
Hedemora kommun är en remissinstans i remissmissivet SOU 2020:8.
Kommundirektören har skrivit ett förslag till yttrande från Hedemora
kommun. Hedemora kommuns arbetsutskott beslutade § 52/20 att ge de
partier som finns representerade i Hedemora kommuns kommunfullmäktige,
möjlighet att yttra sig över remissen. Två partier har inkommit med yttrande,
Hedemora arbetarkommun samt Kommunlistan.
Ärendebeskrivning
Bilaga 1 Kommundirektörens förslag till yttrande
Bilaga 2 Hedemora arbetarkommuns yttrande
Bilaga 3 Kommunlistans yttrande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller kommundirektörens förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen har tagit del av samt beslutar ombesörja att Hedemora
arbetarkommuns- samt Kommunlistans yttranden skickas in till
Finansdepartementet före 30 september 2020.

Annika Strand
Kommundirektör
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Med vänlig hälsning/ Best regards
Annika Strand
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0225-341 60

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.
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Datum

2020-08-03
Annika Strand

Förslag till remissvar ”Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget” Slutbetänkande
av Kommunutredningen. Dnr Fi2020/00647/K.
Sammanfattning
Finansdepartementet har skickat ut slutbetänkande av Kommunutredningen
på remiss till olika instanser. Hedemora kommun är en av dem. Myndigheter
under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser
innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Hedemora kommun
väljer att kommentera och lämna synpunkter som redovisas nedan.
Ärendebeskrivning
 En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna.
För att kunna möta samhällsutveckling behöver kommuners kapacitet stå
i proportion till de uppgifter som ska utföras och till den service och
välfärd som invånarna har rätt till. Kommunerna ställs inför stora
utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba
urbaniseringstakten. Utredningen har haft regeringens uppdrag att
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina
uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen pekar på att frågan
är komplex och att det är ont om enkla lösningar men minst lika viktigt
är att utredningen sätter igång processer som under överskådlig tid
kommer att arbeta med frågor som stärker kommunerna.
Sveriges kommuner är alltifrån mycket små till stora men oavsett storlek
har alla samma ansvar och skyldighet att erbjuda kommunal service och
välfärd till sina invånare. Riksdag, regering och statliga myndigheter
fattar beslut om föreskrifter och lägger fram förslag och räknar med att
alla kommuner har likvärdig förmåga att hantera uppgifterna vilket
naturligtvis inte är fallet. Det innebär att A och B kommuner kan
utvecklas i samhället och att en segregation uppstår. System som
motverkar sådan utveckling är viktigt för framtidens samhällen. Även om
en liten kommun kan upprätthålla ordinär drift av verksamhet så är
resurser, både ekonomiska och personella, för utvecklingsfrågor för små.
Risken är betydande att små kommuner hamnar på efterkälken i
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utvecklingsfrågor vilket ytterligare skulle förstärka A kommunerna och
ge sämre förutsättningar till människorna i B samhället.
För att undvika skattehöjningar bör effektiviseringsvinster i form av
utökad samverkan alternativt kommunsammanslagningar göras. Utökad
samverkan tex via förbund gemensamma nämnder eller samverkansavtal
kan riskera att bli lite av perifera satelliter till den ordinarie förvaltningen
i en kommun. Därmed kan dessa organisationsformer få mindre styrning
och mer ekonomi än den traditionella förvaltningen.
De fyra typerna av strukturella förändringar som belyses i utredningen
är:
-

Utökad samverkan. Här pekar kommunutredningen på samverkan
som ett sätt att lösa uppgifter tillsammans med annan part.
Samverkan är ofta personberoende vilket medför känslighet avseende
förändringar i den politiska ledningen eller om tex. nyckelpersoner
slutar. Kommunutredningen pekar på att mer av strategisk samverkan
definieras om att den sker i mer fasta kommunkonstellationer vilket
möjliggör att långsiktighet och tillit byggs upp. Hedemora deltar
tillsammans med ytterligare fem kommuner i strategisk samverkan,
FAHNSS. Samverkan sker bl.a för räddningstjänst, lönehantering,
överförmynderi. För att åstadkomma kostnadseffektivitet behöver
geografi och bosättningsmönster bedömas. Vatten-avlopp och
renhållning är sådana verksamheter där man sett att samverkan kan
ge kostnadseffektivitet. Strategisk samverkan behöver en vinna vinn
situation och som minskar risken att den större drar den större
vinsten.
Förslaget om att inrätta en kommundelegation anses vara bra för de
kommuner som vill driva de frågor om Kommunutredningen tagit
fasta på och det är bra om det i kommundelegationen också ingår
möjligheter för både näringslivet och högskola att delta.
Landshövdingarna föreslås ingå i samarbetet vilket är bra.
Kommunsammanläggning.
I våra grannländer har omfattande utredningar gjorts om vad som är
lämplig kommunstorlek och kommit fram till att minst 20 000
invånare krävs för förutsättningar för en effektiv och robust kommun.
En större kommun har större strategisk förmåga att jobba med
utvecklingsfrågor som långsiktigt stärker kommunen. Hedemora kan
understryka detta faktum. Större kommuner kan ge större
produktionsvolymer till lägre kostnader. Personalmässigt klarar sig
en mindre kommun sämre om en nyckelperson slutar. En större
kommun kan ha flera medarbetare av samma yrkeskategori. En
konsekvens av en kommunsammanslagning är att avståndet mellan
väljare och förtroendevalda ökar. Positiva effekter kan dock vara att
förmågan att leverera service till invånarna ökar och större
möjligheter att rekrytera förtroendevalda.
Kommunsammanslagningar ska vara av frivillig karaktär. Om
kommuner väljer att gå samman ska ingen kommun förlora i
kostnadsutjämningssystemet. Om skuldavskrivning vid
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sammanslagning - då behöver även kommunens helägda
bolagsskulder kunna tas över av staten. Sammanläggningar av
kommuner stärker kommunernas drift- och utvecklingskapacitet.
Hedemora anser att regionkommun och primärkommuner som ett
första steg, bör verka för ytterligare strategisk samverkan för i första
hand, tex stödfunktioner såsom digitalisering och it miljöer.
Hedemora anser inte att skuldavskrivning ska vara ett incitament för
kommunsammanslagning.
-

Asymmetrisk ansvarsfördelning. Den svenska kommunmodellen
innebär att alla kommuner i huvudsak har samma uppgifter och följer
samma lagstiftning, ansvarsfördelningen är därmed symmetrisk.
Asymmetri handlar främst om att enskilda kommuner kan ta över
vissa uppgifter från statliga myndigheter eller från regionen.
Hedemora kommun anser att asymmetri skulle kunna vara en lösning
för landsbygdskommuner där statliga myndigheter valt att lämna
orten. Tex skulle en kommun kunna ta över
arbetsförmedlingsuppdrag när staten lämnar. Större kommuner skulle
kunna ta ett större ansvar för vissa delar som små kommuner har
svårt att hantera. Den avgjort svåra delen här blir den demokratiska
och rättsliga aspekten. Hedemora kommun anser inte att en
asymmetrisk lösning är en kapacitetsstärkande åtgärd för kommuner.

-

Digitalisering. Utredningen pekar på vikten att bättre kunna nyttja
digitaliseringens möjligheter. Tyvärr så saknas i Sverige en nationell
digital infrastruktur vilket medfört att det finns alldeles för många
egna lösningar i myndigheter och kommuner. Tex så skulle en
regionkommun och dess primärkommuner behöva ha en gemensam it
enhet som har till uppdrag att se till att de viktigaste digitala
systemen kan tala med varandra, både regionalt och nationellt. Hälsooch sjukvårdens opererande specialiteter kan framtid medföra att
befolkningen får en större geografi att vistas i när det gäller
specialistvård.

-

Utvecklad strategisk samverkan kan vara ett steg på vägen när det
gäller kommunsammanslagningar. Det bör vara så att kommuner som
är intresserade av att prova nya arbetssätt kan göra det via
försöksverksamhet. Hedemora kommun anser att det idag finns
lagliga möjligheter för strategisk samverkan men att de nyttjas i
alltför låg utsträckning. Här skulle en utredningsresurs från staten,
statskontoret, kunna vara regioner och kommuner behjälpliga.

-

Statens ansvar. Staten behöver ta ett övergripande ansvar för att
säkerställa kommunernas ekonomiska förutsättningar och genomföra
åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen ute i kommunerna.
Staten bör dessutom vidta åtgärder så att kommunerna kan dra nytta
av de möjligheter som digitaliseringen ger. Hedemora anser att det
finns stora digitala möjligheter att utveckla undervisning. Staten kan
hålla samman och visa väg för landets kommuner.

-

Finansieringsprincipen och det kommunalekonomiska
utjämningssystemet behöver ses över så att kommunerna ges
likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge sina invånare likvärdig
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service oavsett geografi. Hedemora understryker vikten av
utjämningssystem och att de kan behöva ses över.
-

Hedemora kommun anser att riktade bidrag ska minskas ner och
istället ges till kommuner som generellt statsbidrag. Kommunerna är
kapabla att själva prioritera i sin unika ställning. De riktade bidragen
ska sökas och som det är en hel del byråkrati omkring och små
kommuner som saknar administrativ resurs för ändamålet riskerar att
hamna i bakvatten.

-

Nedskrivning av studieskulder till personer som verkar i kommuner
som har särskilt stora svårigheter att rekrytera är ett förslag som
fordrar en djupare analys. Hur länge ska någon behöva arbeta i en
viss kommun för att skulden ska skrivas ner? Fordrar ytterligare
utredning.

-

Utredningen föreslår att ett statsbidrag införs för kommuner som vill
bedriva ett utvecklingsarbete inriktat mot att åstadkomma en mer
strategisk samverkan eller en frivillig sammanläggning. Hur går det
för kommuner som redan idag har en strategisk samverkan? Kommer
de att kunna få ta del av det nya statsbidraget?

-

Utredningen föreslår att staten tar över skulder från kommuner som
frivilligt genomför kommunsammanläggningar. Kommuner som har
valt helägda kommunala bolag har oftast skulder och
borgensförbindser knutna till bolaget. Därför måste dessa kommuner
också få kunna ta del av skuldavskrivning för sina bolag. Annars
riskeras att de kommunala bolagen säljs ut eller organiseras om till
förvaltningar. Hedemora anser inte att staten ska ta över skulder med
syftet att öka antalet kommunsammanslagningar.

-

Utredningen föreslår att regeringen tar initiativ till att Rådet för
främjande av kommunala analyser, RKA, får i uppdrag att i
samverkan med statliga tillsynsmyndigheter utveckla statistik som
mäter kvalitet i kommunernas verksamheter. Hedemora kommun
anser att detta är ett utmärkt förslag och har egen erfarenhet av dessa
analyser i sin styrmodell.
Övriga förslag och bedömningar

-

Utredningen bedömer att staten bör vidta åtgärder för att förenkla för
kommunerna att ta del av statliga myndigheters planeringsunderlag
som behövs i kommunernas klimatrelaterade arbeten och att dessa
underlag bör tillhandahållas utan kostnad för kommunerna.
Hedemora kommun tillstyrker denna del.

-

Utredningen föreslår att regeringen tar initiativ till en utredning om
det finns behov av ändringar i speciallagstiftning om grundläggande
infrastruktur, för att underlätta samverkan mellan kommuner, särskilt
avseende vatten- och avloppssystem (VA-system) och bredband.
Hedemora tillstyrker förslaget.

-

Utredningen föreslår att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i
samverkan med Boverket, Trafikverket och regionerna stödja
strategisk planering i kommunerna, med syfte att förbättra samarbetet
i lokala och regionala beslutsprocesser. Hedemora kommun anser
inte att förslaget ska verkställas. Kommunerna har i sitt självstyre
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mandatet att själv besluta om planeringsprocesserna och redan idag
finns ett samråd i de frågor som berör kommun och region när så är
erforderligt.
-

Utredningen bedömer att regeringen bör vidta åtgärder för att
underlätta finansieringen av bostadsbyggande i kommuner där
fastigheters låga marknadsvärden negativt påverkar möjligheten att
finansiera nybyggnation. Regeringen bör också underlätta byggandet
av bostäder genom förändringar av redovisningsregelverket.
Hedemora anser att de eventuella åtgärder som ska underlätta en
finansiering bör föregås av en förstudie som kan beskriva förmodade
effekter för befolkningsutveckling och flyttströmmar kring sådana
åtgärder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kommundirektörens förslag till yttrande och skickar
det till finansdepartementet.

Annika Strand
Kommundirektör
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den 12 augusti 2020 14:13
Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Stefan Norberg /KS sammanträde /Kommunstyrelsen; Henrik Selin /Miljö/byggnämnden
Remissvar från Socialdemokraterna i Hedemora
Remissvar kommunutredningen augusti 2020.pdf

Hej Jennifer!
Översänder vårt partis remissvar gällande kommunutredningens förslag. Vänligen bekräfta att det kommit
fram.
Med vänlig hälsning
ANJA HEDQVIST
Sekreterare i Hedemora arbetarekommun

1

2020-08-10

Remissvar

Hedemora arbetarekommuns remissvar gällande utredningen
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Vi ställer oss till stor del bakom utredningens olika förslag, men kommenterar nedan det vi
är tveksamma till.
Vi ser absolut ett behov av en mer strategisk och fast samverkan mellan kommunerna i
framtiden jämfört med idag. De samverkansformer som nu finns ser olika ut beroende på
verksamhetsområde och är för många förtroendevalda svårare att sätta sig in i och följa upp
än kommunens övriga nämnder och styrelser.
Kommunsammanslagningar kan troligen vara en lämplig lösning i vissa fall. Ska de genomföras i bredare skala tycker vi dock inte de ska baseras på frivillighet utan bygga på fakta.
Arbetet bör då också samordnas nationellt. Kanske av den föreslagna kommundelegationen
eller likande organ. Annars finns risk att partipolitik och personliga tyckanden styr hur framtidens kommuner kommer se ut.
Grundproblematiken med urbanisering, samt minskande och åldrande befolkning i många
kommuner, ligger utanför utredningens uppdrag att titta på, men frågan är om inte dåligt
underbyggda men frivilliga kommunsammanslagningar kan riskera att förstärka den trenden.
Redan idag finns en tendens i vår kommun att mindre orter känner sig förbisedda. Ett sätt
att stärka många av de resursmässigt svagaste kommunerna och kommundelarna vore att
driva en innovativare landsbygds- och skattepolitik. Förslagen i utredningen om statlig
närvaro och nedskrivning av studieskulder är ett steg i rätt riktning.
Vi ogillar förslaget att staten ska överta skulder från de kommuner som slår sig samman. Om
staten, förutom att kompensera för eventuella extra kostnader vid sammanslagning, även
ska ge en morot tycker vi den ska utbetalas till alla kommuner som går samman, inte bara till
dem som samlat på sig skulder.
När det gäller fördelningen av uppgifter förekommer i utredningen argumentet att kommunsammanslagningar kommer göra det lättare att fördela fler uppgifter till kommunerna och
att det kanske kan vara lämpligt. Vi anser att fördelningen av uppgifter generellt sett snarare
bör gå åt andra hållet om vi effektivt ska kunna lösa framtida utmaningar gällande exempelvis miljö och klimat, fysisk och digital infrastruktur samt andra samhällsutvecklingsfrågor,
även om det kan finnas undantag.

2020-08-10

I utredningens förslag vill man inte röra dagens revisionssystem, vilket vi tycker är fel. I vissa
kommuner och regioner kan systemet med lekmannarevisorerna bli väl politiskt. Vi tycker
att detta system ska skrotas och att det kunde finnas någon form av statlig överbyggnad som
bevakar hur kommunerna sköter sig i förhållande till lagar och god revisionssed. Behåll
systemet med revision av någon revisionsbyrå, men bygg en statlig överbyggnad som även
omfattar kommuner och regioner.

På uppdrag av Hedemora arbetarekommuns styrelse.

Henrik Selin, ordförande
Anja Hedqvist, sekreterare
Ulf Hansson, ersättare
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Digitalisering.
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st6d för
f6r
att
smässig storlek och
att det
det finns
finns ett
ett samband
samband mellan
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givet svar på
pa vad som är
ar en
en
optimal
delning.
optimal kommunin
kommunindelning.
Konsolider
ing eller
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Europeisk litteratur
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