
 
UTLÅTANDE OM KOMMUNREFORMEN  

 
Ung Resurs r.f. är en förening vars huvudsakliga syfte är att, tillsammans med uppdragsgivare och 
nätverkspartners, hjälpa ungdomar i åldern 16-29 år att hitta en studieplats, arbete eller annan sysselsättning 
som på lång sikt främjar individens välmående och utveckling. Med en lösningsinriktad och individfokuserad 
verksamhet strävar Ung Resurs till att minska antalet arbetslösa, svårsysselsatta och hemmasittare. Ung Resurs 
arbetar också för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering samt för ökad samverkan 
och utvecklade sektorövergripande verksamheter. 

 
Ung Resurs anser att arbetet med kommunreformen är oerhört viktigt. Vi hoppas att arbetet med 

kommunsammanslagningen inte tappar fart eftersom vi i vårt arbete nästan dagligen ser hur det stora antalet 

kommuner och därpå följande olika förhållningssätt drabbar den enskilda individen. Vi vill med detta utlåtande 

lyfta fram ett antal argument som vi - från vår synvinkel - anser talar för en kommunsammanslagning: 

* Färre kommuner skulle betyda större arbetsenheter. Detta skulle medföra flera fördelar:  

* Enheterna kan vara specialiserade vilket på sikt skulle innebära en smidigare administration och 

möjlighet till att samla spetskompetenser. 

 * Större arbetsenheter medger bättre bemanning av ordinarie personal vid semestrar, men 

också fortlöpande i till exempel jourverksamheten.  

* Omsättningen på socialsekreterarna är idag väldigt hög. Även om en del stannar i branschen, 

men byter kommun är vi övertygade om att större arbetsenheter med arbete i team skulle 

innebära en positiv utveckling. Att vara ensam socialsekreterare i en liten kommun är tufft – får 

man istället jobba tillsammans med andra duktiga kollegor får man både avlastning och större 

möjligheter till återkoppling. Det tror vi också kan bidra till att göra socialarbetet attraktivare än 

vad det är idag. Att vi bibehåller kunniga och engagerade socialsekreterare är av högsta vikt – 

speciellt sett till kontinuiteten för den enskilda individen. Med flera socialsekreterare i samma 

team blir också jävssituationerna färre.  

* Antalet kommuner medför olika arbets- och förhållningssätt och det är inte ovanligt att detta i sin tur medför 

en olika-behandling av ärenden - systemet uppfattas idag som orättvist. Alla skall ha rätt till samma service, 

stöd, utredningar o.s.v. oberoende av vilken kommun du bor i.  Ett stort antal kommuner innebär också en 



möjlighet för den enskilda individen att ”flytta ifrån myndigheterna” – när det börjar hetta till om öronen i 

en kommun flyttar man till en annan kommun och ”börjar om”.  

* Landskapet har tagit ansvar över mycket av det som tidigare ålades kommunerna, vilket gjort att systemet 

med många kommuner blivit utvattnat.  

Utöver ovanstående argument ser vi en klar samhällsekonomisk vinst i ett färre antal kommuner. Att samarbeta 

och utveckla nya samverkansformer gör att vi tillsammans kan göra mera för samma pengar. Nu är det många 

som jobbar med samma frågor/ärenden och genom att undvika dubbelarbete kan vi spara både pengar, tid 

och resurser.  

Summa summarum upplever vi således ingenting negativt med en kommunsammanslagning ur ungdomarnas 

perspektiv.  
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