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DEN KOMMUNALA ENHETEN

“Tolkningen av i vilken utsträckning lagstiftaren 
kan påverka eller begränsa den kommunala 
självstyrelsen har varierat beroende på rådande 
värderingar om samhällets utveckling och på 
vilket sätt denna bäst kan främjas”

Lagutskottets betänkande 8/1996-1997 s. 3



ALTERNATIVEN 

Kommunindelningslagen*
delegerar beslutanderätt till 

landskapsregeringen. 
Allmänna förutsättningar.

Lag om ändring av 
kommunindelning 

(kommuners område minskas
 eller utvidgas, eller kommuner 
upplöses och nya kommuner 

bildas). 

“[…] riksdagen genom lag kan bestämma om vilken om helst ändring i 
kommunindelningen utan några villkor, men i övrigt kan ändringar 

bestämmas genom statsråds-eller ministeriebeslut i enlighet med de 
delegeringsförutsättningar som anges i kommunindelningslagen.”

RP 135/1997 s. 8

*ÅFS 1997:76
ÅFS 2003:24
ÅFS 2007:74

 FFS 1196/1997

Grundlagen 122 § 2 mom. 
Bestämmelser om grunderna för kommunindelning utfärdas genom lag.



“Bestämmelsen om självstyrelse i 51 § 2 mom. i 

regeringsformen har inte ansetts erbjuda enskilda kommuner 
skydd mot ändringar i kommunindelningen. Ur författningsrättslig 

synpunkt finns det därför ingenting att anmäla emot punkterna 
om tvångssammanslutningar i propositionen.”

 GRUU 24/1997 RD 
RP 135/1997 RD



RIKETS METOD

Kommunstrukturlagen*
delegerar beslutanderätt 

till statsrådet. 
Allmänna förutsättningar.

Lag om ändring i 
kommunindelning 

(kommuners område minskas
 eller utvidgas, eller kommuner 
upplöses och nya kommuner 

bildas. 

Ramlag som fastställde
kriterier och gränsvärden
för ny kommunindelning 

(FFS 169/2007)

*FFS 1196/1997 
senare 1698/2009

År 2012 var 
antalet kommuner 111 färre 

än år 2006.



TEORI OCH PRAKTIK?

Det faktiska 
handlingsutrymmet

kontra

det upplevda 
handlingsutrymmet.



BEHOV AV 
ÄNDRAD ELLER NY LAGSTIFTNING I LANDSKAPET 

Grundlagen utgör inget hinder

Lag om ändrad
 kommunindelning?

Kommunindelningslag
Behöver förnyas:  

formulering av mål 
kriskommuner

övergångstid för personalen
ekonomiska stöd

Lag om gränser, kriterier?

DEN BÄSTA VÄGEN? DEN RÄTTA VÄGEN?



VIKTIGA INGREDIENSER

ekonomiska incitament

entydiga direktiv med fastställda 
slutdatum 



MÅLET STÖRRE ÄN STÖRRE KOMMUNER

*Aalbu, Hallgeri m.fl (2008) Administrative reform – Arguments and values 
Nordic research programme 2005-2009, report 6

demokrati
effektivitet

ekonomisk tillväxt*
Lagar om 

kommunindelning

Kommunala 
verksamhetsområden

Landskapets
verksamhetsområden

Kommunallagen

Relationen mellan 
landskapet 

och kommunerna


