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77 sydliga kommuner föreslås bli 44 ”Det är helt enkelt rationellt”
Sju av tio ledande beslutsfattare i sydsvenska 
kommuner är positiva till kommunsamman-
slagningar. Det visar en ny rapport från tanke-
smedjan Intelligence Watch.

POLITIK Rapporten ”Ny syd-
svensk kommunindelning” 
presenterades den 29 januari. 

Anders Olshov, chef för 
tankesmedjan Intelligence 
Watch, har skrivit rapporten 
tillsammans med Christer 
Persson, konsult och docent 
i ekonomisk geografi. 

Duon har bland annat lå-
tit kommunchefer och kom-
munstyrelseordförande i 77 
sydsvenska kommuner sva-
ra på en enkät om hur de stäl-
ler sig till kommunsamman-
slagningar.   

– En klar majoritet, 74 pro-
cent av alla svarande, tyck-
er att det behövs färre och 
större  kommuner. Särskilt i 
mellanstora kommuner rå-
der det nästan en total enig-
het, säger Anders Olshov. 

96 procent av respondenter-
na i kommuner med 15 000–
30 000 invånare svarade att 
det behövs färre och större 
kommuner. I kommuner med 
färre än 15 000 invånare var 
42 procent av svaren positiva.  

– En rimlig gissning är att 
mindre kommuner är mer 
skeptiska eftersom deras tät-
ort hamnar under en större 
tätort. De kan vara rädda för 
att en sammanslagning ska 
bidra till urbanisering och 
centralisering till de större 
orterna, säger Anders Olshov. 

Totalt ställde sig 65 pro-
cent av kommunstyrelseord-
förandena och 68 procent av 
kommuncheferna positiva 
till kommunsammanslag-
ningar. I Skåne var den posi-
tiva andelen kommunchefer 
hela 95 procent. 

– Jag tror att det beror på 
att det är en väldigt stor rö-
relse mellan skånska kom-
muner som är små till ytan. 
Kommuncheferna i Skåne 
tycker helt enkelt att det är 

rationellt med sammanslag-
ningar, säger Anders Olshov. 

I rapporten kommer författar-
na även med förslag på hur en 
ny sydsvensk kommunindel-
ning kan se ut. 77 kommuner 
föreslås bli 44, 19 av dagens 
kommuner kvarstår oföränd-
rade. Författarna har försökt 
nå kommunstorlekar mellan 
25 000 och 75 000 invånare. 

– Det är bra om kommu-
nerna tvingas konkurrera 
om attraktivitet, skattesat-
ser och god samhällsservice. 
För stora kommuner kanske 
skulle slå sig till ro, säger An-
ders Olshov. 

Det mest omvälvande för-
slaget är att Åstorps kom-
mun slås samman med Bjuv, 
Klippan, Perstorp och Örkel-
ljunga. Sammanslagningen 
skulle ge en befolkning på 
drygt 65 000 invånare. 

– Rent generellt finns det 
en anledning att titta på nya 
samverkansformer eller till 
och med kommunsamman-
slagningar. För att klara väl-
färdens finansiering med en 
tillräcklig skattebas behöver 
vi kanske komma upp i vis-
sa befolkningsvolymer, sä-
ger Christer Pålsson, kom-
munchef i Bjuv.  

Markar yds kommunchef 
Svante Melander tycker att 
den nuvarande kommunin-
delningen behöver ses över. 

– I många fall är det mo-
tiverat med större enheter. 
Administrativt kan samman-
slagningar innebära stor-
driftsfördelar och att det blir 
lättare att rekrytera specia-
listkompetens. Jag tror att det 
blir nödvändigt att göra för-
ändringar inom tio år,  säger 
han. 

JONATAN JACOBSON
redaktion@dagenssamhalle.se

Sju av tio välkomnar 
nya kommungränser

Kraftigt och plötsligt 
sänkta pensioner för 
150 000 pensionärer är 
inte bra för någon. SKL 
kompenserar med cirka 
1 miljard kronor dem som 
i år fått sänkningar fullt ut.
AVTAL Pensionsbeskedet för 
2018 var inte roligt för unge-
fär 150 000 tidigare anställda 
i kommuner och landsting, 
främst pensionärer födda 
1937 eller tidigare. Ett avtal, 
Pensionsöverenskommelse 
02, slog olyckligt med krafti-
ga sänkningar för många. De 
20 000 som fick största bak-
slagen såg pensionen falla 
med mellan 750 och 1 500 kro-
nor i månaden.

Protesterna blev ljudliga. 
Fackförbunden kräver om-
förhandling och Sveriges 
Kommuner och Landsting 
(SKL) som arbetsgivarpart 
har valt att agera kvickt. Alla 
kompenseras för sänkningar-
na upp till 2017 års nivå. Utan 
förhandling.

– Vi har konstaterat att av-
talet fått olyckliga effekter 
som inget kunnat förutse. Vi 
vill med detta markera vår 
ambition att ha ett pensions-
system som ger den trygghet 
som pensionärerna efterfrå-
gar, säger Ulf Olsson (S), ord-
förande i SKL:s förhandlings-
delegation.

Kostnaden för kommuner och 
landsting blir i storleksord-
ningen 1 miljard kronor. Ef-
tersom effekten blev känd så 
sent och överraskade även ar-
betsgivarsidan så har kom-
muner och landsting inte 
budgeterat med sänkta kost-
nader, och kompensationen 
blir därför inte någon stöte-
sten på det sättet.

Nu kommer SKL och de 
fackliga parterna också att 
föra förhandlingar om en ny 
lösning för tjänstepensionerna 
från 2019 och framåt. SKL be-
tonar målet att hitta ett system 
som är långsiktigt stabilt och 
ger en jämn och förutsägbar 
utveckling av pensionerna.

– Den osäkerhet som vi 
nu ser en väldigt stark ef-
fekt av, den måste vi komma 
ifrån. Det tror jag alla parter 
är överens om, säger Joakim 
Larsson (M), vice ordföran-
de i SKL:s förhandlingsdele-
gation. 

MÅNS WIKSTRAND
mwi@dagenssamhalle.se

Flyktingmottagandet lyft för personalen
En undersökning från 
Vision visar att flykting-
mottagandet har lett till 
utveckling och positiva 
förändringar för många 
av fackförbundets med-
lemmar.

NYANLÄNDA Vision har med 
hjälp av Novus ställt enkätfrå-
gor till drygt 5 000 medlem-
mar. Det handlar om perso-
ner inom kommuner, lands-
ting/regioner, privata bolag, 
ideella organisationer och 
församlingar som i sitt arbe-

te berörts av att många flytt 
till Sverige de senaste åren.

På frågan om de har möjlighet 
att göra ett professionellt jobb 
för att möta behovet hos flyk-
tingarna svarar 45 procent ja 
och 17 procent nej. Övriga 
svarar vet ej.

Hela 43 procent av de 
 tillfrågade anger att flykting-
situationen har bidragit till 
 positiva förändringar och 
utveckling på deras arbets-
platser.

Inom vissa områden är an-
delen ännu större, exempel-

vis 67 procent bland dem som 
arbetar med arbetsmark-
nadsfrågor och integration.

Det som framför allt lyfts fram 
bland svaren är att kunskaps-
nivån ökat och att nya arbets-
sätt utvecklats.

Men samtidigt visar un-
dersökningen att många av 
Visions medlemmar inte fått 
den kompetensutveckling de 
behöver för de nya krav som 
ställs.

Även personalbrist lyfts 
som ett problem när det gäl-
ler hjälp till flyktingar främst 

inom tandvården och social-
tjänsten.

– Det måste finnas en ba-
lans mellan krav och resurser 
så att medarbetare har rele-
vant kunskap för de arbets-
uppgifter de ska utföra. Ar-
betsgivarna behöver nu göra 
en systematisk inventering av 
medarbetares behov av kun-
skapspåfyllnad och presen-
tera en plan för hur behovet 
ska tillgodoses, säger Visions 
ordförande Veronica Mag-
nusson. 

JOHAN DELBY 
jd@dagenssamhalle.se
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Förslag på kommunsammanslagningar. 
Överst i varje ruta det föreslagna 
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”För att klara välfärdens 
finansiering med en 
tillräcklig skattebas 
behöver vi kanske 
komma upp i vissa 
befolkningsvolymer.”
Christer Pålsson, kommunchef Bjuv

”Det är bra om kommu-
nerna tvingas konkur-
rera om attraktivitet, 
skattesatser och god 
samhällsservice.”
Anders Olshov, chef Intelligence Watch

DS Fakta 

Ny sydsvensk 
kommunindelning

Enkäten har skickats till 154 
kommunchefer och kommun-
styrelseordföranden i Skåne, 
Hallands, Blekinge, Krono-
bergs, Kalmar och Jönköpings 
län. 70 svarade på frågorna.

Intelligence Watch är en 
politiskt oberoende och icke 
vinstdrivande tankesmedja 
som finansieras av medlem-
mar inom akademi, näringsliv 
och offentlig sektor. Hela 
rapporten finns tillgänglig 
på tankesmedjans hemsida 
från och med den 30 januari: 
intelligencewatch.org

DS rättar
 I nummer 3 av Dagens 

Samhälle skrev vi om vilka 
kommuner de unga flyttar 
ifrån. Det rätta ska vara att 
från 44 kommuner flyttar 
minst en av fyra ut. Samt att 
49 kommuner har en positiv 
inflyttning. Redaktionen 
beklagar felen.

Veronica Magnusson, 
ordförande för Vision.
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Extra miljard 
från SKL till 
pensionärer

”Avtalet fick 
olyckliga 
effekter”, 
säger Ulf 
Olsson (S), 
ordförande 
i SKL:s för-
handlings-
delegation.

KÄLLA: Rapporten ”Ny sydsvensk kommunindelning”
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