Kommunernas utmaningar
•

Kommunerna står inför utmaningar som skiljer sig avsevärt åt mellan
landets olika delar och mellan enskilda kommuner.
–

Flyktingfrågan ställer särskilt stora krav på kommunerna men är samtidigt positiv när
det gäller befolkningsutvecklingen.

•

Det krävs god kunskap om utmaningarna för att kunna göra ändringar
som leder till en bestående samhällsorganisation på lång sikt. Ställer
krav på nytänkande och öppenhet inför olika alternativ.

•

Ambition att se över omfattningen av den statliga styrningen och
analysera styrningens effekter på kommunerna.
–

•

Förenkla, minska administrativa bördor, öka flexibiliteten och tilliten.

Tillsätta en utredning om kommunernas utmaningar i slutet av 2016.
Uppdraget ska vara brett och alla olika åtgärder ska analyseras.
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Seminarieserie om kommunernas utmaningar
Första seminariet: Långtidsutredningens rapport
om demografins regionala utmaningar

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
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Kommundialoger
• Kommundialoger 2014/2015
– Gävleborg, Dalarna, Västerbotten, Kalmar, Småkom,
Jönköping, Halland, Stockholm, Blekinge, Värmland,
Östergötland, Västmanland, Södermanland

• Kommundialoger våren 2016/hösten 2016
– Norrbotten, Örebro, Skåne, Jämtland och Kronoberg
– Västra Götaland, Gotland, Uppsala, Västernorrland.

• Dialogerna, tillsammans med seminarieserien,
kommer att utgöra grundmaterial till direktiven
för en utredning om kommunernas utmaningar.
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Behövs en kommunreform?
•

Hälften av Sveriges kommuner är mindre idag
än på 70-talet

•

Vid 1974 års kommunreform ansågs 8 000
invånare vara en kritisk gräns för att bedriva
effektiv verksamhet

•

Kommunreformsutredningar i Danmark, Norge
och Finland pekar på att minst 20 000 invånare
är önskvärt för effektiv verksamhet

•

År 2040 beräknas vi ha:
56 kommuner < 8 000 invånare (19 %)
64 kommuner < 20 000 invånare (56 %)
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Kiruna (23 202), Gällivare (18 153),
Jokkmokk (5 054), Arjeplog (2 892)
och Arvidsjaur (6 437)
Totalt 55 738 invånare
(2015, kvartal 3)

Stockholm (921 504), Nacka (97
560), Huddinge (105 141), Tyresö
(46 021) och Haninge (83 385)
Totalt 1 253 611
invånare (2015, kvartal 3)
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• Utgå från kommunernas utmaningar
• Olika lösningar som tillsammans skapar
robusta kommuner som kan möta
framtidens utmaningar
• Ingen sammanläggningsreform
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