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Kort om PwC och vårt anbud

PwC är Sveriges ledande företag inom rådgivning och revision med 
60 000 kunder, 3 800 medarbetare och kontor på 100 orter. 
Globalt är vi 184 000 medarbetare i 157 länder. PwC Sverige 
verksamheter omsatte 4,7 miljarder kronor under senaste 
verksamhetsåret.

Vi har i funnits på den svenska marknaden sedan 1933, vilket gett 
oss en bred och djup erfarenhet inom såväl den offentliga sektorn 
som det privata näringslivet. Det tror vi är de bästa 
förutsättningarna för att erbjuda kvalificerad rådgivning. Att vi är 
del av en internationell organisation ger oss ett omfattande 
internationellt nätverk med god kunskap om den offentliga 
verksamhetens utveckling, både inom och utanför EU. 

Utbildning, kurser och seminarier är en naturlig del av vår 
verksamhet. Vi bedriver dels en omfattande intern utbildning för att 
säkerställa att våra medarbetare alltid kan erbjuda våra kunder den 
bästa och mest aktuella kompetensen inom respektive verksamhets-
område, dels olika typer av kurser till våra kunder. Det sker både 
genom att vi själva anordnar utbildningar och att vi deltar som 
lärare i kurser och utbildningar som andra anordnar.

Vår bredd och våra djupa kunskaper om såväl tillväxt-betingelser i 
privat sektor som om hela den offentliga sektorns struktur och 
arbetsvillkor ger oss utmärkta förutsättningar för att genomföra det 
efterfrågade uppdraget tillsammans och i delaktighet med er, och 
andra aktörer som berörs av uppdraget.
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Varför PwC?

PwC har lång och stor erfarenhet av att leverera utvärderings- och rådgivningstjänster till 
kunder inom den offentliga sektorn. Vi har såväl europeisk som global erfarenhet och vi tvekar 
inte att använda lämplig expertkunskap oavsett var den är belägen inom PwC.

PwC har aktuell kunskap och erfarenhet av frågor som rör utveckling av kommunal verksamhet. 
Under flera år har vi på PwC genomfört olika utrednings- och utvärderingsuppdrag kring kommun-
och regionindelningar samt ett flertal uppdrag kring delning och sammanslagning av olika 
kommunala organisationer. 
PwC har utfört ett 30-tal långsiktiga finansiella analyser i svenska kommuner med syfte att beskriva 
ekonomiska effekter av demografiska förändringar i för det kommunala serviceutbudet.

PwC har formella och informella viktiga källor för en effektiv informationsinsamling inom den 
offentliga sektorn. PwC har levererat tjänster till offentliga aktörer under en längre period och har 
under denna tid byggt upp ett stort kontaktnät som vi drar nytta av i våra tjänsteleveranser. 

PwC ser detta engagemang som en investering där vi ytterligare förstärker vår position som en 
ledande tjänsteleverantör inom den offentliga sektorn, och som en god referens för framtida 
anbud. 

Stark meritlista

Oberoende 
rådgivare

Långsiktig
partner

Nätverk av 
kontakter

Anpassad 
erfarenhet 
och expertis

PwC agerar alltid som objektiv tjänsteleverantör på marknaden. Vi har inga allianser eller 
liknande beroenden mot marknadens aktörer.
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Vår förståelse av uppdraget
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Det är med stor ödmjukhet, men också mycket tillförsikt och engagemang, som vi tar oss an uppgiften att framlägga ett förslag på hur genomförandet av 
Kommunutredning 2016 bör se ut.

Det föreliggande uppdraget innebär en kommunutredning avseende kommunstrukturen på Åland. Detta ska ske genom en granskning av alla 16 kommuner 
där områden som organisationsstruktur, samarbeten, finansiella förutsättningar och anläggningstillgångar kartläggs. Därtill ska utredningen sammanfatta 
tidigare genomförda utredningar och beslut mellan kommunerna, samt tillhandahålla en jämförelse med finska glesbygdskommuners verksamheter, 
kostnader och skatteöre. Uppdraget ska utmynna i tre alternativ till förändrad kommunstruktur vilka ska presenteras och jämföras med nuvarande struktur. 
Vidare ska dessa konsekvensbeskrivas utifrån för- och nackdelar ur olika perspektiv som: närhet och tillgänglighet; demokrati, transparens och delaktighet; 
kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling; integritet, rättssäkerhet och jämlikhet; ekonomisk bärkraft och effektivitet inklusive försörjningskvoten; 
hållbar samhällsutveckling och fysisk planering; samt skärgårdens särskilda behov. Vidare bör utredningen kunna vara ett viktigt underlag för lagberedningen, 
genom att dels framlägga förslag till kriterier och nivåer som lägger grunden för kommunstrukturen i en reformerad lagstiftning om kommunindelning, dels 
förslag till verktyg i en moderniserad kommunallagstiftning som ger möjligheter att förändra den kommunala strukturen. 

Vår förståelse är att Landskapsregeringen i genomförandet av Kommunutredning 2016 ser delaktighet, transparens och dialog som ett fundament. Vi 
välkomnar denna inställning och har i vårt förslag till genomförande låtit dessa faktorer genomsyra upplägget i alla dess delar. Vidare ser vi att uppdraget 
ställer mycket höga krav på kompetens, vilken vi inte ser som realistisk för någon enskild person att själv besitta. Det är som vi ser det flera typer av kunskap 
och förmågor som krävs för att genomföra utredningen med högsta kvalitet. Därav föll vårt val på att erbjuda Landskapsregeringen ett team av konsulter, där 
var och en har en tydlig roll utifrån sin kompetensprofil och bakgrund. Samtidigt är vi medvetna om att detta ställer höga krav på en effektiv projektledning 
och tydliga rollbeskrivningar, vilket vi genom vår teamsammansättning kan garantera. Slutligen anser vi att en avgörande kärnkompetens som krävs för att 
leverera den utredning som Landskapsregeringen ser framför sig ligger i förmågan att på sikt kunna genomföra finansiella analyser med trovärdighet 
anpassade efter de åländska förutsättningarna. Detta kräver gedigen erfarenhet och strukturerade analysmodeller, vilket vi i vårt förslag till genomförande är 
fullkomligt trygga med att kunna tillhandahålla.

Frågan om kommunstrukturen på Åland är av strategisk vikt för landskapets utveckling. Det är många avväganden och ställningstaganden som måste göras 
innan en optimal och accepterad struktur kan läggas fram. Vår övertygelse är att den Kommunutredning som vi i det följande beskriver kommer att ge 
Landskapsregeringen, Lagtinget, kommunerna, allmänhet och näringsliv de bästa förutsättningarna för att tillsammans kunna finna denna struktur. Vi tror att 
resan dit kommer ha kommit tämligen långt vid vårt uppdrags avslutande, och att en lagberedning ges ett synnerligen relevant och användbart underlag för 
den fortsatta processen.
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Vårt förslag till genomförande 
- projektplan
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Introduktion till projektplan

På de kommande sidorna presenteras vårt förslag till genomförande. 
Avsnittet inleds med en sammanfattande bild över de olika steg efter vilka 
vi föreslår att utredningen genomförs. I den sammanfattande bilden 
framgår hur vi ser att utredningstiden (mars/april 2016- februari 2017) bör 
disponeras. 

Vidare framgår vad varje fas innehåller, vilken metodik eller konkreta 
insatser som skapar innehållet samt vilka leveranser som varje fas 
genererar. Vårt syfte med denna disposition av vårt anbud är att ge en 
samlad bild först och därefter mer i detalj presentera vad som sker under 
respektive fas. Vi har i den sammanfattande delen lagt två perspektiv som 
går igenom hela uppdraget: löpande dialog och statusrapportering, samt 
medborgardialog. Dessa delar kan inte delas in i faser, utan måste ske 
under hela utredningens gång om än med varierande inriktning. 

Vi vill med detta bekräfta att vi fullt ut accepterar kravet på att var fjärde 
vecka lämna statusrapporter, men samtidigt nämna att vi ser att det 
sannolikt finns behov av annan dialog och kommunikation kring ett 
uppdrag av denna karaktär.
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Projektplan

Footer Text

Introduktion och 
uppstart

Nulägesanalys

Framtagande av tredje 
alternativ samt 

konsekvens-
beskrivning

Fördjupad analys Förankring Rapportering

Mars-april April-maj Juni-aug Sept-nov Dec-jan Jan-feb

Fastställande av:
- Dialogformer
- Kalibrering av tidsplan
- Projektplanering inkl

kommunikation

Uppstartsmöte

Accepterad 
projektplan och 
kommunikationsplan

Granskning av 16 
kommuner map:
- Finanser
- Organisering
- Samverkan
- Utredningar
- Jämförelser

Telefonintervjuer
Desk-top research

PM per kommun,
PM med samlad 
analys,
Framtagande av 
alternativ 1 och 2

Framtagande av 
alternativ 3 samt 
konsekvenser av 
alternativen

3-4 WS med 
kommunerna 
(pol och tjm)

3 alternativ samt 
nuläget 
konsekvens-
beskrivna

Fördjupning i 
ekonomiska och 
juridiska konsekvenser 
av alternativen
- Scenarier på 5, 15, 25 

år
- Medborgar-

undersökning
- Lagförändringar

Långsiktiga finansiella 
analyser av alternativen,
Juridisk utredning,
Sammanställning

För- och nackdelar 
med alternativen 
tydliggörs

Dialoger för kalibrering 
och förankring med:
- Medborgare 

Näringsliv
- Landskapsregering
- Lagtinget
- Kommuner
- Media

Utställning och 
Workshop, möten, 
informationsträffar och 
presskonferenser

Förfinad analys 
samt prioritering

Sammanställning av PM, 
analyser och underlag
Kvalitetssäkring

Författande av 
slutrapport och 
framtagande av annat
presentationsmaterial

Slutrapport
Föredragningar

STATUSRAPPORTERING och LÖPANDE DIALOG

Sammanfattad projektplan och preliminär tidsplan

MEDBORGARDIALOG och KOMMUNIKATION

In
n

eh
å

ll

Leverans

Metod

Tidslinje

Projektfas
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Introduktion och uppstart

Innehåll och metod: Vi föreslår att uppdraget inleds med att konsultteamet och beställaren träffas så snart som möjligt efter avtalstecknande. Båda parter 
förbereder sig inför mötet; beställaren genom att definiera sina förväntningar på såväl leverans som löpande dialog och kontakt under uppdragets gång. Vid 
uppstartsmötet fastställs så aktuella dialogformer under uppdraget, frekvens och innehåll samt i övrigt hur kommunikationen mellan vår projektledare och 
Landskapsregeringens kontaktperson ska se ut. Vidare syftar uppstartsmötet till att kalibrera tidsplanen som vi presenterar i denna offert samt reda ut 
eventuella oklarheter som möjligen kan kvarstå. 

En viktig del av introduktions- och uppstartsfasen är att formulera en kommunikationsplan rörande utredningen. Ett förslag från vår sida är, utöver det vi anger 
rörande hur medborgardialogen samt förankringsfasen genomförs, att en särskild blogg startas där information löpande kan ges allmänhet och media om 
progressen i utredningen. 

PwC tar efter mötet fram en detaljerad projektplan innehållandes relevanta tidpunkter, milstolpar och fastställer i övrigt sin interna projektplanering inkl. 
kommunikationsplan.

Tid: första veckorna efter avtalstecknande, sannolikt andra halvan av mars eller början av april.

Leveranser från fasen: Fastställd projektplan samt kommunikationsplan liksom överenskommelse om hur den löpande dialogen mellan PwC 
och beställaren ska se ut.

Ansvar under fasen: Projektledare Oskar Lannerhjelm

Footer Text

106/21/2016
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Nulägesanalys

Footer Text

116/21/2016

Innehåll: PwC utför en nulägesanalys av de 16 kommunerna på Åland. Analysen tydliggör respektive kommuns organisationsstrukturer, samarbetsmönster och 
förhållanden till kommunförbund. I nulägesanalysen genomförs också en finansiell nulägesanalys med beräkning av relevanta finansiella och organisatoriska 
nyckeltal. Kommunernas befintliga anläggningstillgångar samt investerings- och reinvesteringsplaner sammanställas för att tydliggöra nuvarande kapacitet 
inom den offentliga servicen, samt eventuella kapacitets- över/underskott. Vi föreslår att även kommunala bolag i förekommande fall inkluderas i analysen. 
Tidigare utredningar och beslut kring samarbeten och gemensam service sammanställs även. Nyckeltal, intäkter, kostnader och serviceutbud jämförs sedan med 
svenska och finska glesbygdskommuner för att tydliggöra kommunernas relativa nuläge. Genom nulägesanalysen klarläggs likheter och skillnader mellan 
kommunerna. Utifrån organisationer, samarbetsmönster och faktiska förutsättningar utarbetas därefter de två första preliminära förslagen till 
kommunindelning. Vårt förslag i nuläget är att ett av dessa förslag utgörs av Åland som en enda kommun.

Metod: Telefonintervjuer med företrädare för samtliga kommuner, sammanställning av offentlig statistik för att möjliggöra relevanta jämförelser, insamling av 
utredningsmaterial och annat underlag . Analysen och sammanställningen sker således huvudsakligen på distans i denna projektfas.

Tid: April – Maj 2016

Leverans: 16 kortare PM med enhetlig struktur (1 per kommun), samt ett samlat PM med generella iakttagelser innehållandes förslag till två 
kommunstrukturer. 

Ansvar: Delprojektledare Samir Sandberg

Nulägesanalys
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Framtagande av tredje alternativ samt 
konsekvensbeskrivning

Footer Text

126/21/2016

Innehåll: För att skapa förankrade och genomarbetade förslag till kommunindelning kommer nulägesanalysen generera två preliminära organisationsförslag. 
Dessa utgör fundamentet till de workshops som därefter följer.

Arbetet sker i workshopform med deltagande politiker och tjänstemän från nuvarande kommuner. I dialogformat presenteras de två preliminära förslagen för 
kommunindelning för att belysa och diskutera önskade former för kommunindelning samt risker och konsekvenser ur ett medborgar- och ett service perspektiv. 

Effekter och förväntningar kring perspektiven närhet och tillgänglighet, demokrati, transparens och delaktighet (WS1), kvalitet, kompetens och 
verksamhetsutveckling (WS2), integritet, rättssäkerhet och jämlikhet (WS3), hållbar samhällsutveckling och fysisk planering (WS4) kommer särskilt belysas 
och diskuteras var för sig i enskilda workshops för att uppnå tydlighet och för att varje område får samma uppmärksamhet och fördjupning. Samtliga workshops 
utgår ifrån kommunerna och skärgårdens särskilda behov. PwCs referensuppdrag 1 är uppbyggt på samma framgångsrika sätt.

Idéerna, erfarenheten och åsikterna sammanställs och klustras. PwC genomför även en GAP-analys per workshop för att identifiera gapet mellan nuläge och det 
framtida önskade läget inom respektive område. Sammanställningen av workshoparna genererar ett utkast som kan fungera som välgrundat och 
genomdiskuterat underlag till framtida kommunstruktur. Genom dialoger utarbetas ytterligare ett förslag på kommunstruktur utifrån workshoparnas resultat 
och de preliminära förslagen värderas i enlighet med de framkomna resultaten. Det slutgiltiga, men ändock, sammanfattade preliminära tredje förslaget 
behandlas även det i workshopform (WS5) där deltagarna får möjlighet att se den gemensamma helheten och diskutera och justera detta ytterligare. 

Metod: 5 workshops med ett antal företrädare från samtliga kommuner, såväl politiker som tjänstemän. Workshopen genomförs med PwCs modell för 
analys -och strategiarbete. Utifrån resultaten av workshops 1-4  utvecklar PwC ett tredje alternativ som fördjupas under workshop 5. Samtliga alternativ beskrivs 
med värdering avseende; 1. Närhet och tillgänglighet, demokrati, transparens och delaktighet. 2. Kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling 3. Integritet, 
rättssäkerhet och jämlikhet. 4. Hållbar samhällsutveckling och fysisk planering. Samtliga tar hänsyn till skärgårdens särskilda behov.

Tid: Workshops genomförs under perioden juni-augusti 2016, under augusti genomför PwC den preliminära analysen av för- och nackdelar per alternativ.

Leverans: Förslag 3, samt en första värdering av alternativen utifrån perspektiven närhet och tillgänglighet; demokrati, transparens och delaktighet; kvalitet, 
kompetens och verksamhetsutveckling; integritet, rättssäkerhet och jämlikhet samt hållbar samhällsutveckling och fysisk planering. 

Ansvar: Delprojektledare  – Samir Sandberg. Processledare: Jessica Carragher Wallner

Framtagande av tredje 
alternativ samt 

konsekvensbeskrivning
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Processen 

Workshop 1

• Närhet och 
tillgänglighet, 

• Demokrati,

• Transparens och 
delaktighet 

Workshop 2

• Kvalitet

• Kompetens

• verksamhetsutveckling 

Workshop 3

• Integritet

• Rättssäkerhet

• jämlikhet 

Konsekvensanalys av 
organisationsförslag 1 
under förmiddag och 
konsekvenser av 
organisationsförslag 2 
under eftermiddag.

GAP-analys

Konsekvensanalys av 
organisationsförslag 1 
under en förmiddag och 
konsekvenser av 
organisationsförslag 2 
under eftermiddag.

GAP-analys

Konsekvensanalys av 
organisationsförslag 1 
under förmiddag och 
konsekvenser av 
organisationsförslag 2 
under eftermiddag.

GAP-analysorganisations

Introduktion till processen 
och de fem kommande 
workshoparna. Därefter en 
konsekvensanalys av 
organisationsförslag 1 
under en förmiddag och 
konsekvenser av 
organisationsförslag 2 
under eftermiddag.

GAP-analys

Presentation av 
organisationsförslag 3 
och deltagarna får 
möjlighet att se den 
gemensamma helheten 
och diskutera och justera 
detta ytterligare

Workshop  4

• Hållbar 
samhällsutveckling

• Fysisk planering 

Workshop 5

• Resultatseminarium

6/21/2016
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Fördjupad analys – Långsiktig finansiell analys samt
juridiska- och organisatoriska effekter

146/21/2016

Innehåll: För att få ett heltäckande underlag för vad kommunsammanslagningar får för effekter på längre sikt kommer den långsiktiga finansiella analysmetod 
som PwC använt vid genomförandet av 25 kommunanalyser i Sverige användas för att belysa effekter av de tre alternativen till ny kommunstruktur. PwC:s
modell utgår från kommunernas befolkningsprognoser och beräknar det demografiska trycket på kommunen verksamheter på längre sikt. Även kommunernas 
framtida försörjningskvot beräknas. Modellen beräknar intäktsutvecklingen utifrån senast kända prognoser över intäkter och utjämningssystem. Kostnads-
beräkningarna baseras på senast kända kostnadsutfall på verksamhetsnivå som sen räknas fram  med hjälp av befolkningsprognoser. Analyser kan sedan göras 
av både drift och investeringar på längre sikt och prognoser för resultaträkningar, balansräkningar och kassaflöden räknas fram. Modellen möjliggör olika 
känslighetsanalyser, exempelvis olika resultat- eller investeringsnivåer eller olika scenarier för befolkningsutvecklingen. På nästa sida ges en översiktlig bild av 
hur vår modell fungerar.

Parallellt med den finansiella analysen genomförs en juridisk och organisatorisk effektanalys i samarbete med vår offererade specialist på området 
(underkonsult). Denna del av analysen fokuserar på kriterier och nivåer för kommunstrukturen i en reformerad lagstiftning om kommunindelning samt verktyg 
i en moderniserad kommunallagstiftning. Inspiration hämtas från Sverige och Finland. Under hösten 2016 kommer resultatet av en medborgarundersökning på 
Åland att presenteras och dess underlag kunna ingå i vår fördjupade analys. Vi ser framför oss att detta underlag, bl a beroende på konstruktion av 
frågeställningar, kommer att kunna motivera för- och nackdelar ur ett antal perspektiv för de olika alternativen. Vi kommer i detta hänseende hålla löpande 
kontakt med ÅSUB för att diskutera bästa möjliga användning av medborgarundersökningen i syfte att ge den alla förutsättningar att bidra i utredningen.

Metod: PwC kommer att tillämpa metod och kunskaper från ovan beskrivna modell i detta uppdrag. PwC kommer att utgå från de befolkningsprognoser och 
annan relevant statistik och modeller som finns tillgängliga hos Ålands Statistik och utredningsbyrå för att möjliggöra simuleringar av befolkningsutvecklingen 
och valda ekonomiska/finansiella och demografiska nyckeltal. De tre alternativen beräknas på 5, 15, och 25 års sikt. 

Tid: September-november

Leverans: Vid leverans kommer tydliggörande av för- och nackdelar med alternativen göras. Leveransen består därutöver av ett särskilt PM avseende  förslag 
kriterier och nivåer som lägger grunden för kommunstrukturen i en reformerad lagstiftning om kommunindelning, dels förslag till verktyg i en moderniserad 
kommunallagstiftning som ger möjligheter att förändra den kommunala strukturen. 

Ansvar: Delprojektledare – Hans Nyström

Fördjupad analys

Footer Text
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Modell för långsiktig ekonomisk analys 
för svenska kommuner

Förskola, äldreomsorg, skola,
teknisk försörjning, parker, fritid 

och kultur, miljö- och 
samhällsskydd etc.

KOMMUNAL SERVICE

efterfrågar

DRIFTKOSTNADER INVESTERINGAR

SKATTER, BIDRAG

AVGIFTER

genererar genererar

genererar

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

REGERING

påverkar påverkar påverkar

Bostadsbyggande
Flyttning

Födda

Döda

påverkar

OMVÄRLDEN
BEFOLKNING

*
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Rapportering

Footer Text

166/21/2016

Innehåll: Vår utgångspunkt är som tidigare framgått att utredningens arbete sker med en hög grad av transparens och löpande återkoppling i form av bl a 
statusrapporter till beställaren. Vidare har vi under medborgardialog och förankringsfasen säkerställt en så hög grad av förståelse för överväganden och 
bedömningar som möjligt. Detta innebär att rapporteringen av slutrapport av uppdraget inte bör innebära några överraskningar för mottagarna av rapporten. 
Med detta sagt så kommer vi att lägga stor vikt i rapporteringen vid att göra resultatet av utredningen så tillgängligt som möjligt, i meningen lätt att ta till sig och 
med en hg grad av tydlighet. De värderade förslag till alternativa kommunala strukturer som presenteras kommer presenteras dels samlat i överskådliga 
matriser där huvudsakliga för- och nackdelar ur de olika perspektiven illustreras på ett pedagogiskt vis (t ex med hjälp av färgsättning). Varje förslag ägnas 
därefter särskilt uppmärksamhet i rapporten genom att varje perspektiv beskrivs och analyserna som ligger till grund tydligt redovisas och motiveras. 

Ett antal särskilda bilagor ingår också i rapporteringen. Det handlar om PM från nulägesanalysen, sammanställda material från de workshops som sker under 
”framtagande av tredje alternativ samt konsekvensbeskrivning”, PM rörande verktyg och metoder för att genomföra förändringar av kommunallagen (från den 
fördjupade analysfasen) samt beskrivningar av överväganden, antaganden och resultat av våra finansiella analyser av de tre alternativa förslagen.

I rapporteringen ingår naturligtvis också att presentera utredningens slutliga resultat för berörda intressenter. Vid detaljplaneringen av uppdraget får tidpunkter 
och forum för detta definieras tillsammans med uppdragsgivaren, men givna avrapporteringar är till åtminstone landskapsregeringen, kommunerna och media. 

Metod: PwCs team genomför sammanläggning av underlag, i form av resultat från de olika faserna under utredningen. Den skriftliga rapporten kvalitetssäkras 
en sista gång av såväl kvalitetssäkrare som ansvarig partner. Ett presentationsmaterial i form av powerpointpresentation utvecklas, vilket syftar till att 
komplettera rapporten vid de muntliga föredragningar som överenskoms med beställaren. Några sådana presentationer under rapporteringsfasen som är givna 
sker till landskapsregeringen, kommunerna och media.

Tid: Januari – Februari 2017

Leverans: Slutrapport inklusive bilagor samt ett presentationsmaterial i ppt-format.

Ansvar: Projektledare Oskar Lannerhjelm

Rapportering
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Löpande medborgardialog och kommunikation om utredningen

Footer Text
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Implementeringsforskning och forskning kring stadsplaneringsprocesser och medborgardialog visar att inkludering av 
berörda intressenter i ett tidigt stadium av en policyprocess kan öka legitimiteten för policyn och därmed även underlätta 
implementeringsprocessen vid ett senare skede. 

Vi vill av förekommen anledning ge ett förslag på hur vi genom en bredare medborgardialog kan verka för att förankra 
utredningen och därmed policyprocessen i ett tidigt skede och på så vis värna grundläggande demokratiska värden. Beroende 
på era önskemål vill vi även lyfta möjligheten att utöka dialogen med relevanta intressenter som kommer ske i samband 
utredningsfasen till att innefatta en bredare målgrupp, med näringsliv, intressegrupper och allmänheten. Ett sådant upplägg 
kan innebära att föreningar, intressegrupper, kommunala råd, näringsliv och allmänheten får möjlighet att anmäla sitt 
intresse för att delta i referensgrupper kopplade till utredningen. I dessa referensgrupper kommuniceras utredningens 
fortskridande resultat och slutsatser samtidigt som utredningen fångar upp olika gruppers perspektiv på en eventuell 
sammanslagning. Syftet är att ytterligare förankra utredningen hos en bredare grupp och skapa en gemensam bild och 
förståelse för de utmaningar och potentiella möjligheter som föreligger en sammanslagning. 

Sett utifrån hela policyprocessen – från idéstadie till det faktiska genomförandet – utgör utredningen en grundbult i den 
fortsatta förankringsprocessen. PwC kan erbjuda konsulter med god erfarenhet av forskning, planering och genomförande av 
medborgardialoger. Genom en bred förankringsprocess med medborgardialog bidrar utredningen till demokratisk legitimitet, 
transparens i utredningsprocessen och delaktighet hos berörda intressenter och allmänheten.

Vi vill understryka att vi ser det som viktigt med ett helhetsperspektiv kring en förankringsprocess där förankring i 
utredningsfasen är en viktig del för det fortsatta arbetet med vidare analys, beslut och verkställande. En väl genomförd 
förankringsprocess i ett tidigt skede av policyprocessen har gång på gång visat sig fördelaktig för legitimitetsskapande och 
implementering. 

Till ovanstående vill vi lägga förslaget om att låta blogga om utredningen. En sådan blogg, med möjlighet för läsaren att 
löpande kommentera och ge input, skulle kunna återfinnas på Landskapsregeringens egen hemsida. Vår erfarenhet är att detta 
ofta är ett effektivt och inkluderande sätt att skapa dialog och information kring en utredningsinsats, och minska risken att
utredningen uppfattas som något okänt och hotfullt.

MEDBORGARDIALOG och KOMMUNIKATION



PwC

Statusrapportering och löpande dialog
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Vår erfarenhet är att ett nära samarbete och dialog mellan vår ansvarige 
projektledare och av beställaren utsedd kontaktperson är en 
förutsättning för framgång i projektet. 

För att säkerställa samsyn och delaktighet avser vi att planera in 
kontinuerliga avstämningsmöten utöver att inkomma med de 
efterfrågade statusrapporterna. Telefon och mailkontakt mellan 
projektledare och kontaktperson sker utöver detta löpande. Planering av 
samtliga aktiviteter sker i samråd med Landskapsregeringens utsedde 
kontaktperson. 

STATUSRAPPORTERING och LÖPANDE DIALOG
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Kvalitetssäkring och egenkontroll

Kvalitet är ett nyckelord som genomsyrar hela vår verksamhet inom PwC. För 
oss innebär kvalitet bland annat att:

 vara lyhörd för kundens behov

 alltid leverera minst i nivå med kundens förväntningar

 skapa ett mervärde för pengarna, samt att

 aktivt bidra till en positiv utveckling för samhälle och näringsliv. 

För att möjliggöra att vi levererar tjänster som skapar värde för våra kunder, 
investerar vi kontinuerligt i vidareutveckling av våra metoder och tekniska 
hjälpmedel. För att säkerställa kvalitet i ett enskilt uppdrag, är 
projektstyrningen av central betydelse. Denna börjar redan vid planeringen av 
uppdraget, där vi sätter oss i uppdragsgivarens situation för att så bra som 
möjligt förstå dennes problem och behov. 

Att förstå kundens behov förutsättning för att kunna erbjuda och leverera de 
rätta tjänsterna. De tjänster vi avser leverera blir därför avgörande för hur vi 
bemannar uppdraget. Rätt kompetens till rätt uppgifter är en förutsättning för 
att lyckas överträffa kundens förväntningar och för att skapa mesta möjliga 
värde för pengarna. En aktiv projektstyrning innefattande en kvalitetssäkring 
av en erfaren medarbetare är sedan det som säkerställer att den potential som 
finns i uppdraget förverkligas.   

I detta uppdrag kommer Anders Haglund att vara kvalitetsansvarig från 
PwC. Anders kommer att delta vid kvalitetssäkring av såväl metodval som 
resultat och analysfasen av uppdraget. Efter genomfört uppdrag kommer även 
Anders att ta kontakt med beställaren för att föra en dialog kring uppdraget 
som helhet. 

19
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Kompetens och erfarenhet
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Team för uppdraget

Vår bedömning är att en framgångsrik kommunsammanslagningsprocess kräver en kombination av kvalificerad analys och en gedigen förankringsprocess. 

För att täcka in alla förmågor ser vi ett behov av ganska omfattande team med följande förmågor: 

- Projektledning

- Ansvarig partner

- Processledning

- Kommunaljuridik (Åland)

- Långsiktiga finansiella analyser

- Kvalitetssäkring

- Medborgardialog

- Erfarenhet av sammanslagning/delning/kommunindelning

6/21/2016

21



PwC

Relevanta erfarenheter 

PwC har en synnerligen omfattande erfarenhet av att genomföra utredningar, analyser och förändringsinriktade insatser gentemot aktörer inom den 
kommunala sektorn. Det team vi offererar är sammantaget mycket väl bevandrade i såväl metodik som sakfrågor av vikt för ett framgångsrikt genomförande 
av det nu aktuella uppdraget. Bland våra kunder märks statliga myndigheter, regionala offentliga aktörer och kommuner. Vi genomför årligen hundratals 
utredningar och analyser åt svenska kommuner vilket ger oss en ständigt aktuell och insatt förståelse för hur kommunal organisation, styrning och struktur 
påverkar kommunernas förutsättningar att uppfylla sitt ändamål, att genom en effektiv hushållning med resurserna leverera välfärd och trygghet till sina 
medborgare. Vi har under det senaste åren genomfört ett antal omfattande utrednings- och analysuppdrag åt såväl stora som små och medelstora 
kommuner. 

Våra konsulter har under lång tid arbetat med kommunindelningsuppdrag i på den svenska marknaden. De har genomfört utredningsuppdrag i samband 
med bildandet av Nykvarn och Knivsta kommun samt utrett förutsättningarna för Tullinge att bilda en egen kommun. Vidare har PwC genomfört en 
konsekvensanalys av eventuell kommunsammanslagning avseende Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Vår konsult Henrik Berggren har 
omfattande erfarenhet av beräkna kommunalekonomiska effekter kommundelningar och kommunsammanslagningar, såväl som konsult hos PwC som 
utredare vid Sveriges kommuner och landsting. Under den senaste 20 åren har Henrik deltagit i drygt 10 utredningar kring kommungränsförändringar där 
de senaste  Botkyrka-Tullinge 2012, Göteborg-Torslanda 2010, Södertälje-Järna 2009 och Huddinge- Skogås/Trångsund 2007 kan nämnas. Teamet har 
också lång erfarenhet av kommunala utjämningssystem i Sverige men även erfarenhet av de övriga nordiska ländernas system däribland Ålands. 

Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kommunalekonomiska långtidsprognoser som Henrik Berggren initierade 2012 och som idag har genomförts i 
över 25 kommuner. Uppdraget i Malmö kommun som genomfördes under 2015 beskrivs i referensprojekt 2 där Hans Nyström ingick i projektet. 

Konsultteamet har också lång erfarenhet av komplicerade förankringsprocesser, se referensprojekt 1. I uppdraget kring Processtöd i analys och fokusering i 
Strukturfondsprogrammen 2014-2020 för Länsstyrelsen i Stockholm var Jessica Carragher Wallner projektledare och lyckades på ett utmärkt sätt väva ihop 
metoder för analys och process med flera aktöre vilket ledde till att arbetsmetoderna förändrades drastiskt i något idag kallas för Stockholmsmodellen.

I vårt team deltar Fanny Johansson, som är verksam i Mariehamn. Fanny representerar en omfattande insikt i åländskt näringsliv och civilsamhälle. Vidare 
ingår i teamet Carolina Sandell med en unik insikt i den offentliga och juridiska organisationen på Åland. PwC har genomfört ett antal rådgivningsuppdrag 
på Åland som gett oss god förförståelse för landskapets förutsättningar, styrkor och utmaningar. Genom vår närvaro på Åland har vi även byggt upp ett 
kontaktnät i näringslivet som vi avser nyttja när det gäller bl. a. förankring och deltagande från näringslivet rörande utredningens genomförande. 

6/21/2016
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Ansvarig Partner
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Anders 
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