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1. Inledning och disposition 

I föreliggande PM redovisas PwC:s fördjupade analys avseende de i uppdraget 

definierade perspektiv som ska genomsyra kommunutredningen. Underlaget till 

den fördjupade analysen utgörs av kommunutredningens hittills genomförda 

aktiviteter, vilka utgjorts av intervjuer och datainsamling i respektive kommun 

(vilket mynnade ut i kommunvisa PM), de fem workshops med företrädare för 

kommunerna som genomförts. Till detta har lagts PwC:s samlade erfarenheter och 

kunskap inom de olika perspektiven.  

Syftet med den fördjupade analysen är dokumentera det underlag som PwC utgår 

ifrån inför medborgardialogen och slutligen värdering och prioritering av de tre 

förslagen till ny kommunstruktur på Åland.  

PM:ets disposition utgår från de sex perspektiven, dvs: 

 Demokrati, transparens och delaktighet 

 Hållbar samhällsutveckling och fysisk planering 

 Närhet och tillgänglighet 

 Kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling 

 Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet 

 Ekonomisk bärkraft och effektivitet inklusive försörjningskvoten 

 Skärgårdens särskilda behov 

Varje perspektiv har operationaliserats genom att brytas ned i ett antal 

underkategorier, där Skärgårdens särskilda behov ingår för varje perspektiv. 

Skärgårdens särskilda behov har därefter sammanställts i ett eget avsnitt för att 

tydliggöra analysen utifrån perspektivet ytterligare. För varje perspektiv beskrivs 

den utgångspunkt som legat till grund för analysarbetet, varefter respektive 

underkategoris påverkan/konsekvens för de tre olika kommunstrukturalternativen 

redovisas. 

1.3. Demokrati, transparens och delaktighet 
1.1.1. Utgångspunkt 

Demokrati, transparens och delaktighet berör främst formerna för det 

representativa demokratiska systemet - hur förtroendevalda organiseras i politiska 

församlingar lokalt och regionalt. Det handlar om antal förtroendevalda, 

representativiteten hos dessa och beslutsmakt på olika nivåer. Vi menar att ett 

demokratiskt system förutsätter en hög grad av transparens och delaktighet liksom 

aktiva politiska partier. Detta är särskilt viktigt utifrån en 

representativitetssynpunkt.  

Delaktighet berör villkoren för de förtroendevalda, dvs. förutsättningarna för att 

vilja engagera sig politiskt och behålla sitt uppdrag. Medborgare görs delaktiga 
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främst genom öppna och fria val av förtroendevalda som ska representera dem i 

parlamentariska församlingar. Den generella trenden bland demokratiska 

samhällen går mot ett minskat folkligt deltagande genom organisering i politiska 

partier och en ökad benägenhet till deltagande i sakfrågor som berör enskilda. 

Trenden avseende medborgerlig delaktighet berör därför inte enbart frågor som 

deltagande i allmänna val och valfrihet av service (t.ex. val av skola och 

äldreomsorg) utan även möjligheten till medborgerlig delaktighet i beslutsfattandet, 

exempelvis genom folkinitiativ, folkomröstningar, och former för medborgardialog, 

som t.ex. medborgarförslag. Därutöver berör även delaktighet möjligheter för 

individer och grupper att utöva inflytande över servicen: genom enkäter, 

utvecklingssamtal i skolan eller genom lokala föreningar och råd etc. 

Transparens är centralt för hur medborgare och media ges möjligheter att få 

information och bedöma det offentliga, vilket i sin tur ligger till grund för val av 

servicen (skola, äldreboende etc.) men även av förtroendevalda genom allmänna 

val. Hur strukturella förutsättningar påverkar offentliga institutioners möjlighet till 

att agera transparent är därför viktigt att beakta. 

1.1.2. Politisk organisation och representativitet 

Samtliga förslag på alternativ kommunstruktur innebär att den kommunala 

politiska organisationen för Åland som helhet skulle minska i storlek. Detta gäller 

både antalet förtroendevalda och hur den politiska organisationen organiseras. 

Fullmäktige i respektive kommun fattar beslut om utformningen av den 

kommunala organisationen. 

Utifrån Ålands kommunförbunds sammanställning av förtroendevalda från år 2012 

framgår att det vid tillfället fanns över 820 förtroendeposter i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelser och facknämnder samt som representanter i kommunalförbund1. 

Vidare kan vi konstatera att de 820 förtroendeposterna innehas av 585 personer. 

Andelen kommunalt förtroendevalda är ca 2 procent av Ålands befolkning. Det 

motsvarar en förtroendevald per 50:e invånare. För Sverige är motsvarande siffra 

en förtroendevald per 268:e invånare år 20152. Totalt hade Åland 208 direktvalda 

kommunfullmäktigeledamöter år 2012. 

Ett sätt att mäta den strukturella politiska representationen i kommunerna är att 

dela antalet invånare med antalet fullmäktigeledamöter. På så vis skapas ett mått 

för hur många direktvalda politiska representanter på lokal nivå som det finns per 

invånare. I de åländska kommunerna finns idag stora skillnader vad gäller antal 

valda representanter per invånare. I Sottunga går det en fullmäktigeledamot per 

elva invånare medan det i Mariehamn går 38 gånger fler invånare per 

fullmäktigeledamot (424 invånare per ledamot i Mariehamn). Skillnaderna 

illustreras i diagrammet nedan. 

                                                             
1 http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1354 
2 Baserat på data från SCB:s rapport ”Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015” 
utgiven år 2016. 
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Figur 1 Nuläget - Invånare per fullmäktigeledamot 

 

Enligt rikets lagstiftning ska kommuner med ett invånarantal mellan 15 001 till 

30 000 ha exakt 43 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige i kommuner med mindre än 

2 000 invånare får besluta om ett mindre antal ledamöter (dock inte mindre än 13). 

I svensk lagstiftning finns en undre gräns på 41 fullmäktigeledamöter för 

kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare, vilket 

emellertid inte begränsar kommunerna i Sverige från att besluta om att ha ett större 

fullmäktige. 

 

Enkommunsförslaget 

Enkommunsförslaget innebär att 16 fullmäktigeförsamlingar blir en. Givet 

lagstiftarens nuvarande rekommendationer följer att kommuner med över 10 000 

invånare rekommenderas ha 27 ledamöter (KL 1 kap. 38 §). Om rekommendationen 

följs skulle det innebära att antalet direktvalda förtroendevalda minskar kraftigt. 

Antalet fullmäktigeledamöter per invånare skulle öka från dagens 139 invånare per 

fullmäktigeledamot (genomsnitt för hela Åland) till 1 073 invånare per 

fullmäktigeledamot.  

Skulle Ålands kommuner bilda en gemensam kommun finns följaktligen inga 

riktmärken i nuvarande lagstiftning. Närmast tillhands ligger att jämföra med rikets 

lagstifting och svensk lagstiftning. Givet att fullmäktige skulle ha 43 ledamöter (i 

likhet med rikets lagstiftning) innebär det att det skulle gå 674 invånare per 

fullmäktigeledamot, vilket är betydligt högre än i nuläget.  

Om den geografiska representativiteten (i motsatts till majoritetsstyresprincipen) är 

viktig att värna finns flera möjligheter att göra det inom ramen för 

Enkommunsförslaget. Exempelvis genom kommundelsnämnder där givna 

43

72

148

50

56

102

273

35

28

133

44

122

11

79

49

424

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Brändö

Eckerö

Finström

Föglö

Geta

Hammarland

Jomala

Kumlinge

Kökar

Lemland

Lumparland

Saltvik

Sottunga

Sund

Vårdö

Mariehamn

Antal invånare per fullmäktigeledamot i nuläget 



 

 
 4 av 26 
PwC 

geografiska områden får en egen direktvald beslutande församling med tillhörande 

kommunala ansvarsområden. Ett annat alternativ är att kommunen delas in i olika 

valkretsar där respektive valkrets får ett givet antal mandat i fullmäktige. 

Fyrkommunsförslaget 
Figur 2 Fyrkommunsförslaget - Invånare per fullmäktigeledamot 

 
Fyrkommunsförslaget innebär att minst tre och maximalt fem kommuner kommer 

bilda en gemensam kommun. För Brändö-Kumlinge-Sottunga-Kökar innebär det 

att antalet förtroendevalda fullmäktigeledamöter enligt den åländska 

kommunallagens rekommendationer skulle uppgå till 15 st. Det skulle i så fall 

innebära en minskning från dagens 38 ledamöter. I antal invånare per 

fullmäktigeledamot innebär det en minskning från en fullmäktigeledamot per 30 

invånare till en ledamot per 76 invånare om rekommendationerna skulle följas. 

För Saltvik-Sund-Geta-Finström-Vårdö innebär det att antalet 

fullmäktigeledamöter skulle uppgå till 25, givet lagens rekommendationer. Det 

innebär en minskning i representativitet från en fullmäktigeledamot per 100 

invånare till en fullmäktigeledamot per 253 invånare. 

För Jomala-Eckerö-Hammarland innebär det att antalet fullmäktigeledamöter 

skulle uppgå till 25, givet lagens rekommendationer. Det innebär en minskning från 

en fullmäktigeledamot per 158 invånare till en fullmäktigeledamot per 285 

invånare. 

För Mariehamn-Lemland-Lumparland-Föglö innebär det att antalet 

fullmäktigeledamöter skulle uppgå till 27, enligt lagens rekommendationer. Det 

innebär en minskning från en fullmäktigeledamot per 232 invånare till en 

fullmäktige ledamot per 533 invånare. 

Den procentuella ökningen i antal invånare per fullmäktigeledamot givet att lagens 

rekommendationer följs är störts för Brändö-Kumlinge-Sottunga-Kökar och 

Saltvik-Sund-Geta-Finström-Vårdö, medan Jomala-Eckerö-Hammarland får en 

mindre relativ förändring.  
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Sjukommunsförslaget 
Figur 3 Sjukommunsförslaget - Invånare per fullmäktigeledamot 

 

Sjukommunsförslaget innebär att Jomala och Mariehamn förblir egna kommuner 

och därmed påverkas inte fullmäktigeförsamlingarna i dessa kommuner. För de 

övriga fem kommunerna i Sjukommunsförslaget innebär sammanslagningen att 

antalet ledamöter minskas givet att fullmäktigeförsamlingarna följer lagens 

rekommendation. Dock får minskningen av antalet ledamöter inte lika stor effekt på 

representationen som i Enkommunsförslaget eller Fyrkommunsförslaget 

1.1.3. Förtroendevaldas villkor 

Givet att de åländska kommunerna skulle bilda en gemensam kommun skulle 

troligtvis antalet förtroendeuppdrag minska kraftigt som en logisk följd enligt 

resonemanget i föregående avsnitt. I Enkommunsförslaget skulle resvägen för de 

förtroendevalda fullmäktigeledamöterna som kollektiv förmodligen öka givet att 

sammanträden sker på en (1) given plats och därmed påverka villkoren för 

deltagande. Skulle fullmäktige sammanträda i Mariehamn eller Godby kan restiden 

för en fullmäktigeledamot bli så lång som sex timmar eller mer, enkel väg.  

En annan tänkbar effekt av att Åland skulle gå samman i en kommun är att 

förtroendeuppdraget professionaliseras. Detta bygger på antagandet att ansvaret för 

respektive ledamot ökar eftersom den totala ansvarsmängden kvarstår samtidigt 

som den fördelas på ett färre antal förtroendevalda.  

Fyrkommunsförslaget innebär att restiderna inom kommunen generellt sett ökar i 

mindre utsträckning än om Åland skulle bilda en kommun. Dock kvarstår långa 

restider i skärgårdskommunen. Detta ställer högre krav på 

kommunikationsmöjligheter och för skärgårdskommunerna aktualiseras även 

ökade krav på tekniska lösningar. 
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Sjukommunsförslaget innebär att restiderna ökar, dock i mindre utsträckning än 

övriga förslag. Restiden i skärgårdskommunerna blir rimligare jämfört med 

Fyrkommunsförslaget. 

Långa restider är reella förutsättningar för många av kommunerna i Sverige och 

Finland, särskilt i Skärgården, Norrland och Lappland. År 2009 infördes i Finland 

en möjlighet för fullmäktigeledamöter att delta i sammanträde på kommunal nivå 

genom videokonferensförbindelse. År 2014 infördes möjligheten även i Sverige. 

Enligt kommunförbunden i länderna ökar tillämpningen av beslutsfattande på 

distans. Målet med införandet av beslutsfattande på distans är att överbrygga dåliga 

förbindelser eller långa restider, men även att göra det lättare för 

rörelsefunktionsvarierade eller äldre personer att delta som förtroendevalda. Syftet 

var vid införandet i Finland och Sverige även att öka intresset för skötseln av 

kommunala förtroendeuppdrag i allmänhet och därigenom främja den kommunala 

demokratin samt att främja användning av elektroniska dataöverföringsmetoder i 

kommunerna3. Effekterna av den nya möjligheten att delta i beslutsfattande på 

distans har dock inte utvärderats i vare sig Finland eller Sverige ännu. Hittills är 

användandegraden även låg i Finland och Sverige. Dock finns emellertid positiva 

erfarenheter att hämta från exempelvis Pargas. Kommunallagen för landskapet 

Åland ändrades nyligen för att möjliggöra beslutsfattande på distans. 

1.1.4. Interkommunala avtal och ansvarsutkrävande 

I flera av sammanslagningsprocesserna i Norden har trenden kring ökade 

samarbeten mellan mindre kommuner lyfts som en utmaning. Utmaningen ligger i 

att dessa samarbeten ofta sker genom avtal i former av kommunalförbund eller i ett 

köp- och säljförfarande. Detta innebär att den politiska ledningen för 

välfärdstjänsten ofta hamnar på distans från de av kommuninvånarna tillsatta 

representanterna. Kommunfullmäktiges kontroll och insyn i väsentliga delar av 

kommunens verksamhet förflyttas på så vis längre bort, vilket bör anses vara 

negativt utifrån ett demokratiperspektiv. Den negativa effekten går att stävja vad 

gäller kommunalförbunden genom exempelvis regler för förbundensstämmornas 

sammansättning beslutsförfarande. 

Åland har sex kommunalförbund med förtroendevalda i fullmäktige/styrelse: De 

gamlas hem, Norra Ålands högstadiedistrikt, Södra Ålands högstadiedistrikt, 

Ålands kommunförbund, Ålands miljöservice och Ålands omsorgsförbund. Antalet 

representanter i kommunalförbundens förbundsfullmäktige och stämmor uppgick 

till 100 st. enligt Åsubs sammanställning från 2012. 

Utöver dessa finns olika former av värdkommunarrangemang, samarbeten kring 

gemensamma tjänsteinnehavare, gemensamma aktiebolag samt köp av tjänster 

mellan kommunerna. I Samarbetsutredningen för Norra Ålands kommuner från 

år 2015 uppskattades att det vid tillfället fanns ca 160 sammarbetsarrangemang 

mellan Ålands kommuner. I landskapsregeringens utredning Samhällsreformen på 

Åland – Alternativa byggstenar listas flera av dessa samarbeten. Dessa former av 

                                                             
3 Sverige. Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt, Vital 
kommunal demokrati: betänkande, Fritze, Stockholm, 2012 
http://regeringen.se/sb/d/15680/a/192411 
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samarbeten är jämfört med kommunalförbunden svårare att hantera utifrån att 

skapa en tydlig styrning och ansvarsutkrävande från den egna kommunens 

perspektiv.  

Generellt sett gäller att ju större en kommun är desto mindre beroende är 

kommunen av att samarbeta med andra kommuner för att klara sitt kommunala 

uppdrag. Enkommunsförslaget är det enda av förslagen som innebär att 

interkommunala avtal skulle upphöra att existera. 

Ur en demokratisk synpunkt innebär ett avskaffande av sammarbets-

arrangemangen att ansvarsutkrävandet blir tydligare. De nordiska länderna har till 

skillnad från många andra demokratier ett statsskick som utgår från 

folksuveränitetsprincipen, dvs. att all makt utgår från folket. För att värna denna 

grundläggande och demokratiska princip är det viktigt att de direktvaldas makt och 

styrförmåga över den kommunala verksamheten upprätthålls så att folket ska 

kunna utkräva ansvar genom allmänna val. 

I Fyrkommunsförslaget och Sjukommunsförslaget kvarstår förutsättningar som i 

flera fall kräver att kommunerna samarbetar på olika sätt, dock i mindre 

utsträckning än i dagsläget. Samarbetsformerna kommer att förändras, vilket till 

stor del styrs av kommunernas behov och ekonomi. Det är t.ex. troligt att de större 

samarbetsorganen, som omsorgsförbundet och högstadiedistrikten förblir 

opåverkade, medan exempelvis Ålands miljöservice kan komma att förändra 

medlemsstruktur efter de nya kommunernas behov. 

1.1.5. Möjligheter till medborgerlig insyn och delaktighet 

Medborgerlig insyn i kommunens verksamhet gynnas av att kommunen agerar 

transparent, vilket handlar om bl.a. att kunna redovisa på vilka grunder ett politiskt 

beslut fattats, men även om att tillgängliggöra information om kommunens 

verksamhet och beslut för allmänheten. 

I workshopsen med kommunföreträdarna framkom att möjligheter till direkt 

medborgerlig påverkan genom sina förtroendevalda uppfattas som hotad vid en 

kommunsammanslagning. Vår uppfattning av medborgerlig delaktighet är att 

påverkan mellan val bör ske på ett strukturerat och formaliserat sätt. Risken är i 

annat fall att lokal påverkan gynnar de mest resursstarka kommuninvånarna som 

tenderar att ha lättare att påverka politiken. I workshopsen lyftes även att risken för 

vänskapskorruption kan öka i mindre kommuner. Om politisk jämlikhet bör 

prioriteras är medborgerlig delaktighet genom allmänna val det mest jämlika 

förfarandet som finns att tillgå i demokratiska samhällen bortsett från 

direktdemokrati. Storleken på de minsta kommunerna gör gällande att det finns 

möjligheter att tillämpa direktdemokrati.  

Samtliga förslag till kommunsammanslagningar innebär, som beskrivs ovan, att fler 

invånare avståndsmässigt hamnar längre från var de kommunala besluten fattas. 

Därutöver minskar troligtvis andelen förtroendevalda per invånare som beskrivs 

ovan. Vid kommunsammanslagningar ställs därför högre krav på kommunen att 

värna insyn och delaktighet på ett strukturerat sätt för att värna politisk jämlikhet 

och motverka vänskapskorruption. 



 

 
 8 av 26 
PwC 

Vi anser att möjligheter för kommunen att dela information genom digitala kanaler 

bör öka vid en sammanslagning eftersom det finns skalfördelar som gör sig gällande 

vad gäller exempelvis tillgängliggörande av diarium på kommunens hemsida. 

Möjligheter till medborgerlig delaktighet vid sidan om de allmänna valen bör även 

kunna hanteras på ett mer jämlikt sätt i större kommuner. I hur stor utsträckning 

insyn och möjligheter till delaktighet kan förbättras vid en sammanslagning enligt 

de olika förslagen beror på hur aktivt den enskilda kommunen väljer att arbeta med 

dessa frågor.  

1.1.6. Sammanfattande reflektion 

De tre förslagen på förändrad kommunstruktur innebär att representativiteten, 

mätt som invånare per fullmäktigeledamot, kommer minska givet att lagens 

rekommendationer följs. Enkommunsförslaget skulle innebära störst förändring av 

representationen, följt av Fyrkommunsförslaget och Sjukommunsförslaget. För 

skärgårdskommunerna innebär en minskning av representativiteten generellt sett 

stora procentuella förändringar jämfört med nuläget vad gäller representationen.  

Vi har valt att fokusera på fullmäktigeförsamlingarnas sammansättning. Givet att 

antalet fullmäktigeledamöter minskar följer även att antalet förtroendeuppdrag bör 

minska som en logisk följd. I vilken omfattning beror på hur de nya kommunerna 

väljer att organisera sig. Att antalet förtroendevalda minskar betyder inte att det 

kommunala uppdraget minskar i omfattning, vilket troligtvis skulle medföra en 

professionalisering av förtroendeuppdraget.  

En effekt av kommunsammanslagningar, oavsett i vilken omfattning, blir att 

avståndet som de förtroendevalda måste transportera sig för att delta i politiska 

sammanträden ökar. Mest påtaglig blir denna förändring för skärgården och 

Fyrkommunsförslaget, där en utmaning blir långa avstånd.  

I flera av sammanslagningsprocesserna i Norden har trenden kring ökade 

samarbeten mellan mindre kommuner lyfts som en utmaning eftersom beslutsmakt 

och ansvarsutkrävande hamnar längre ifrån de direktvalda förtroendevalda. Skulle 

kommunerna gå samman i en kommun kan de uppdrag som hanteras inom ramen 

för mellankommunala samarbeten slopas, vilket medför en rakare koppling till 

ansvarsutkrävandet. I Fyrkommunsförslaget och Sjukommunsförslaget ökar 

möjligheterna att minska nivån av samarbete samtidigt som flera samarbeten 

kvarstår. 

1.2. Hållbar samhällsutveckling och fysisk 
planering 

1.2.1. Utgångspunkt 

Ett helhetsperspektiv och planering av samhället för att bättre möta våra framtida 

utmaningar blir allt viktigare. Genom fysiska strukturer i samhället kan många 

positiva effekter - och synergieffekter uppstå. Ett centralt syfte med utredningen av 

kommunstrukturen på Åland är att skapa ett gediget och konkret kunskapsunderlag 

för en kommunstruktur som kan möta nuvarande och framtida behov i samhället. 
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De offentliga institutionerna och de offentliga angelägenheter som inryms inom 

dessa bör vara långsiktigt hållbara. Utvecklings – och hållbarhetsagendan utgick i 

början av processen från fyra fokusområden: tillväxt, ökad skattekraft, 

samhällsplanering och hållbar utveckling. Alla dessa områden är viktiga att beakta. 

Därvid är fysiska strukturer likväl ett viktigt verktyg för ett diversifierat 

framgångsrikt näringsliv. Samhällsplanering omfattar riktlinjer för utveckling av 

bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur, miljö och hur våra 

gemensamma samhällsintressen skall utvecklas.  

Ur ett medborgarperspektiv handlar fysisk planering mer generellt om bl. a. 

fungerande och hållbara kommunikationer, kvaliteter i den bebyggda miljön och 

hela livsmiljöns och samhällets utformning. På en mer konkret nivå kan det handla 

om markplaneringsfrågor och fungerande tjänster och rådgivning i samband med 

boende och byggande. Det finns såväl regionala som lokala intressen (strategiska 

som enskilda) avseende fysisk planering som är viktiga att beakta. För att beakta 

olika intressen krävs en fungerande struktur och institutioner som förmår beakta 

olika intressen vad gäller fysisk planering. Med andra ord krävs en väl fungerande 

flernivåstyrning som är logisk och sammanhängande. 

1.2.2. Fungerande och hållbara kommunikationer 

Infrastrukturen är idag uppbyggd med utgångspunkt i 16 kommuner, vilket innebär 

att det finns ett heltäckande och välfungerande vägnät. Landskapets kollektivtrafik 

utgår från skolelever och arbetspendling. Vissa turer bekostas av kommunerna 

själva för att komplettera landskapets trafik utifrån kommuninvånarnas behov. 

Mariehamns stad upphandlar busstrafiken inom stadens gränser. Skolskjutsar för 

lågstadieskolorna upphandlas av de enskilda kommunerna (förutom Mariehamns 

stad där avstånden är för korta). Rutterna byggs upp utifrån skolbarnens bosättning 

och varierar därför mellan läsåren. 

Fasta Ålands förbindelselänkar är väl utbyggda och relativt oberoende av nuvarande 

kommunstruktur. Geografiskt är området begränsat och avstånden därmed korta. 

De knytpunkter som kollektivtrafiken beaktar idag, skolor och arbetsplatser, 

kommer att finnas kvar en överskådlig tid efter att ändringar i kommungränserna 

genomförts. Det finns med andra ord tid för att anpassa kollektivtrafiken efter de 

servicemönster som uppstår i en ny kommunstruktur. Det är troligt att 

Enkommunsförslaget och Fyrkommunsförslaget i ett första skede kommer att 

aktualisera frågan om att utvidga verksamhetsområdet för den trafik som idag 

bedrivs inom Mariehamns område. Utmaningen för hållbara kollektiva 

kommunikationer kommer dock huvudsakligen att vara det faktum att den egna 

bilen är det snabbaste sättet att transportera sig inom landskapet.  

Att omorganisera trafiken enligt den struktur som utformas utifrån nya 

kommungränser ställer huvudsakligen särskilda krav inom skärgården. Den 

nuvarande trafiken tillgodoser de behov som finns i Enkommunsförslaget och 

Sjukommunsförslaget, eftersom dessa följer nuvarande trafikmönster. Dock finns 

en utmaning i att avstånden är långa, även om förbindelser finns. Restiden mellan 

Kökar och Sottunga är med dagens färjtrafik cirka 1,5 h och ytterligare 0,5 timmars 

resväg från Sottunga till Föglö (Överö). De planer på kortrutt som är under 
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planering skulle komma att förkorta restiden inom den sammanslagna kommunen 

Föglö-Sottunga-Kökar (Sjukommunsförslaget). Färjtrafiken som förbinder 

Kumlinge och Brändö, där dagens kommunkanslier är belägna, ger en restid på 

strax över en timme.    

Dagens skärgårdstrafik delar upp skärgården i norra och södra delen där smidiga 

kommunikationer mellan dessa delar saknas. I Fyrkommunsförslaget binds 

skärgården ihop till en enhet där det kommer att vara angeläget att få till stånd 

fungerande kommunikationer mellan kommunens olika delar. Det innebär att det 

krävs ett nytt angreppssätt vad gäller skärgårdstrafiken. Vår bedömning, oavsett 

vilket kommunförslag vi utgår från, är att geografiska hinder för fysisk närhet till 

service kan och bör kompenseras genom ökat nyttjande av tekniska lösningar för 

möten, service och annan kommunikation. 

1.1.1. Markplanering 

Kommunerna har idag planeringsmonopol. Detta innebär att markplaneringen på 

Åland under långa tider utgått från enskilda kommuners behov, där möjliggörande 

av inflyttning och förbättring av näringslivets förutsättningar legat i fokus. 

Bildandet av större enheter innebär att en sammanjämkning måste ske utifrån de 

nya kommunernas syn på den nya helheten. Ju färre enheter som bildas desto mer 

splittrad kommer planläggningen att te sig i ett första skede, däremot kommer 

förutsättningarna för en framtida gemensam åländsk syn på markplaneringen att 

gynnas. Vilken roll som landskapet har i markplaneringen är beroende av politiska 

beslut. 

Bildas en kommun kommer behoven för hela Åland bli vägledande. Drivkraften för 

dagens kommunala markplanering är att öka de enskilda kommunernas skattekraft 

genom ökat antal invånare och växande näringsliv. Genom att anlägga ett 

helåländskt perspektiv är det möjligt att markplaneringen utgår från ökad 

inflyttning till Åland och därmed kan större utrymme ges för även andra perspektiv 

som miljö och hållbarhet. Utmaningen blir att kunna bibehålla en jämn spridning 

av nyttjandet av de olika förutsättningar som finns inom landskapet. 

Fyrkommunsförslaget byggs upp utifrån tre dominerande centrum på fasta Åland: 

Mariehamn, Jomala och Godby. En intern utmaning i de nya kommunerna kan vara 

att balansera behovet av samplaneringen i axeln Mariehamn-Jomala-Godby med 

behovet att tillgodose de kommuninterna intressena, det vill säga fatta strategiska 

beslut om hur och åt vilket håll den nya kommunen byggs ut. 

Sjukommunsförslaget innebär att det fortsättningsvis finns flera gränsområden där 

behov av samplanering mellan kommuner kan komma att uppstå. Ett område som 

kan pekas ut redan nu är gränsen mellan Mariehamns stad och Jomala kommun 

som i Sjukommunsförslaget förblir enskilda kommuner. Det bör tas ställning till 

möjligheten att genom lagstiftning förplikta angränsande kommuner till 

samplanering när det gäller markanvändning. 
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1.1.2. Vägar, vatten & avlopp, energiförsörjning 

Inom ramen för den av landskapet initierade samhällsservicereformen lyftes frågan 

om samordning av förvaltningen av den tekniska sektorn. I slutrapporten gällande 

infrastruktursektorn kunde konstateras att det finns flera överlappande funktioner 

och att ett ökat samarbete är önskvärt. Förvaltningen av vägar, vatten och avlopp 

samt energiförsörjning är uppbyggda på olika sätt varför områdena redogörs för 

skilt nedan. 

Vägnätet i landskapet utgörs huvudsakligen av kommunalvägar som kommunerna 

ansvarar för och lands- och bygdevägar som hör till landskapets förvaltningsansvar. 

Därtill tillkommer bland annat broar och hamnar. Ju färre enheter som den 

kommunala nivån utgör desto större områden bildas där enhetliga lösningar kan 

tillämpas. Utmaningen är att upprätthålla det heltäckande vägnät som byggts upp 

utifrån 16 kommuners behov och varierande resurser samt att undvika att 

bosättning längre från de centrum som bildas missgynnas. Den fråga som kvarstår 

oberoende av kommunalternativ är hur arbetsfördelningen mellan kommunerna 

och landskapet ska se ut i framtiden, just i syfte att undvika de överlappningar och 

dubbelarbete som sker idag.  

Ålands vatten är det största vattenbolaget i landskapet. Bolaget ägs av Mariehamns 

stad (37,5%), Ålands landskapsregering (27,7%), Jomala kommun (11,2%), 

Finströms kommun (8,1%), Lemlands kommun (4,8% ), Hammarlands kommun 

(4,6%), Eckerö kommun (3,2%), Geta kommun (1,7%) och Lumparlands kommun 

(1,2%). Kommunerna köper in vatten från Ålands vatten, distribuerar till och 

fakturerar sina kommuninvånare. I Sund, Saltvik, Vårdö och skärgården sker 

vattendistributionen via privata sammanslutningar eller kommunala vattenverk. I 

landskommunerna och skärgården är enskilda avloppslösningar vanligast. I 

Mariehamns stad finns Lotsbroverket som är renar vatten från Mariehamns stad 

och de sex samarbetskommunerna Finström, Hammarland, Jomala, Lemland, 

Saltvik och Sund. Saltvik, Sund och Finström har tillsammans bildat Norra Ålands 

avloppsvatten Ab för att transportera avloppsvattnet från medlemskommunerna till 

Lotsbroverket. Landskapsregeringen har genom sitt vattenåtgärdsprogram redan 

initierat arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan för hela Åland. Här har 

redan tagits ställning till att Åland bör ses som en helhet, oberoende av 

kommungränser.  

Kraftnät Åland Ab, som ägs av landskapet, äger och driver stamnätet för elkraft. 

Eldistributionen i Mariehamns stad sker genom Mariehamns energi Ab och 

Mariehamns elnät Ab, och i resten av landskapet via Ålands elandelslag. 

Mariehamn energi Ab distribuerar även fjärrvärme. Mindre fjärrvärmenät finns 

även i Jomala och Finström. Flera kommuner har så kallad närvärme, där ett 

begränsat antal byggnader värms upp genom exempelvis flis eller pellets. Både i 

Enkommunsförslaget och Fyrkommunsförslaget dras kommungränserna om så att 

det finns skäl för bolagen både inom eldistribution och fjärrvärme att samordna 

framtidsstrategierna. Ålands elandelslag är kundägt och berörs dock inte av 

kommungränserna på samma sätt som de av kommunerna ägda bolagen. I 

Sjukommunsförslaget bibehålls gränserna mellan Mariehamns stad och resten av 

Åland varför det är troligt att nuvarande uppdelning både vad gäller el och 
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fjärrvärme bibehålls. Det är huvudsakligen på norra Åland som frågan om ett 

framtida fjärrvärmenät inom den nya kommunen kan komma att aktualiseras. 

1.2.3. Sammanfattande reflektion 

Utifrån perspektivet hållbar samhällsutveckling och fysisk planering bedömer vi att 

förutsättningarna för att skapa fungerande och hållbara kommunikationer ökar ju 

större kommunala enheter som bildas. Större enheter ger ökade förutsättningar att 

fördela resurser efter behov vad gäller exempelvis kommunala vägar och skolskjuts. 

Vad gäller vägnätet medför samtliga förslag, fast i olika utsträckning, att 

perspektivet på planering lyfts vilket kan gynna att investeringar i det kommunala 

vägnätet sker där behovet är som störst på Åland. Utmaningen är att i lika mån 

upprätthålla det heltäckande vägnät som byggts upp utifrån 16 kommuners behov 

och spridda resurser samt att undvika att bosättning längre från de centrum som 

bildas missgynnas. Den kommunala markplaneringen är idag splittrad och generellt 

sett inriktad mot att öka skattekraften genom möjliggörande av inflyttning. Vid en 

kommunsammanslagning kommer konkurrensen inbördes mellan kommunerna 

troligtvis minska, vilket kan vara positivt utifrån att möjliggöra planering som syftar 

till ökad inflyttning totalt sett för hela Åland. Vad gäller energiförsörjningen och 

vatten/avlopp innebär kommunsammanslagningarna i olika mån att möjligheter för 

centraliserad produktion och distribution ökar, vilket kan vara positivt ur 

miljöhänseende. 

1.2. Närhet och tillgänglighet 
1.2.4. Utgångspunkt 

Närhet berör främst medborgarnas närhet till service (t.ex. skola, bibliotek, 

omvårdnad, handel, post etc.) och beslutsfattande (var besluten fattas: 

centralt/lokalt). Närhet handlar även om avstånd mellan hem, arbete och service. 

Avstånd är ett sätt att mäta närheten och tid är ett annat. Vidare har förutsättningar 

som infrastruktur (trafik, kollektivtrafik och internet etc.) påverkan på närheten. 

Tillgängligheten berör exempelvis kommunikationsmöjligheter, serviceutbudet och 

öppettider i relation kapacitet. Tillgängligheten till beslutsfattande berör främst 

vem som fattar beslut, dvs. frågor om lokal representation, men även medborgarnas 

möjlighet att ta del av beslutsprocessen genom att t.ex. delta på politiska 

sammanträden. Frågor om tillgänglighet till beslutsfattande behandlas under 

avsnittet 1.3. 

I beaktandet av detta perspektiv har en skillnad gjorts mellan det som uppfattas 

som närservice (skola, förskola, bibliotek samt till del servicehem) och den 

generella servicen som för kommunen innefattar ekonomifunktioner, kansli, 

kommundirektör, byggnadsinspektör och liknande. För medborgarna innebär den 

generella servicen närhet till kommunkansli, möjlighet att träffa kommundirektör 

samt närheten till de politiska beslutsfattandet. Utgångpunkten har varit att 

förflyttningar eller nedläggningar av närservicen påverkar medborgarna direkt i 

högre utsträckning än förändringar inom den generella servicen eftersom denna i 

lägre grad dagligen nyttjas av kommunmedborgarna.  
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1.2.5. Avstånd till kommunal och privat närservice 

Avstånd till skolor, äldreboenden, butiker och annan närservice behöver inte 

påverkas av en kommunsammanslagning. Som konstaterades i nulägesanalysen 

råder ingen ekonomisk kris, däremot står flera kommuner inför finansiella 

utmaningar och är idag sårbara för relativt små förändringar i kommunala utgifter.  

Vad gäller privat närservice, som exempelvis livsmedelsbutiker och restauranger, är 

den till viss del beroende av den inkomst som genereras av att finnas i närheten av 

kommunal närservice. 

1.2.6. Kommunikationsmöjlighet till kommunal och privat 
närservice 

Enligt resonemanget ovan påverkas inte kommunikationsmöjligheterna till 

kommunal och privat närservice direkt av en eventuell sammanslagning av 

kommuner. Däremot är det möjligt att de nya kommunerna väljer att hantera 

investeringar vad gäller kommunala vägar på ett sätt som gynnar eller missgynnar 

viss kommunal och privat närservice.  

1.2.7. Avstånd till den generella servicen 

Gällande den generella servicen förväntas det fysiska avståndet till denna påverkas 

för flera invånare vid en sammanslagning, i form av längre fysiskt avstånd. En 

samlokalisering av den generella servicen (som exempelvis den centrala politiska 

administrationen, miljö-, bygg-, teknik-, näringslivsenheter etc.) bör bli en logisk 

och eftersträvansvärd följd av en kommunsammanslagning, då det skulle främja en 

kvalitativ produktion av generell kommunal service på ett kostnadseffektivt sätt.  

Enligt logiken bör samlokalisering av den generella servicen kunna ske i störst 

utsträckning i Enkommunsförslaget, följt av Fyrkommunsförslaget och 

Sjukommunsförslaget. Skillnaderna mellan förslagen är att samlokaliseringen av 

den generella servicen kan förväntas ske på olika platser där vissa principer gör sig 

gällande. Exempelvis kan den generella servicen samlokaliseras till områden där 

flest invånare finns – givet att jämställd service för så många som möjligt 

prioriteras som styrande princip för förändringen. Prioriteras istället 

kostnadsbesparingar bör samlokalisering ske där det är mest ekonomiskt 

fördelaktigt. Exempelvis kan det visa sig vara mer ekonomiskt att avyttra befintliga 

lokaler vid en samlokalisering och flytta den generella servicen till nya lokaler.  

Utifrån en sammanslagning enligt Enkommunsförslaget skapas möjligheter att 

omstrukturera nuvarande kommunkontor till någon form av lokala 

medborgarkontor i syfte att behålla en fysisk närhet till delar av den generella 

servicen. Kommunala medborgarkontor som erbjuder generell service finns i flera 

kommuner i Sverige. Förutom närservice som bibliotek och socialsekreterare etc. 

inryms i flera fall dessa kontor av funktioner från den generella servicen, dock ofta 

med begränsade kontakttider, som exempelvis tjänstepersoner från HR, 

bygglovshandläggare, miljöinspektörer och näringslivshandläggare etc.  



 

 
 14 av 26 
PwC 

Den gemensamma kommunen behöver avgöra vilka tjänster och var medborgarna 

som nyttjar dessa i huvudsak vistas för att prioritera och planera hur avstånden till 

den generella servicen kan påverka möjligheten för invånare att nyttja tjänsterna.  

Politiska riktlinjer för avstånd till den generella servicen bör skapas för att 

garantera likvärdig service. Detta kan hanteras inom ramen för det kommunala 

självstyret eller genom reglering i kommunallagen.  

Fyrkommunsförslaget skulle sannolikt innebära att fler invånare får ett kortare 

avstånd till den generella servicen (utifrån att den generella servicen samlokaliseras 

inom respektive kommun) jämfört med Enkommunsförslaget. Jämfört med i 

nuläget blir avståndet till den generella servicen något längre för invånarna på fasta 

Åland. För invånarna i skärgårdskommunen blir avstånden förhållandevis långa. 

Av Sjukommunsförslaget följer att avståenden till den generella servicen, givet att 

denna samlokaliseras, för många invånare kommer att öka något jämfört med 

nuläget. Detta gäller främst för invånare i Saltvik-Sund-Geta-Finström-Vårdö samt 

för de som bor i vissa delar av skärgården. Beroende på hur den generella servicen 

organiseras kan denna effekt motverkas genom exempelvis medborgarkontor. 

1.2.8. Kommunikationsmöjlighet till den generella servicen 

Kommunikationsmöjligheter är till viss del beroende av avstånd, men även av 

infrastruktur, teknik och kollektivtrafik. Kommunikationsmöjligheterna till den 

generella servicen är beroende av om och var den generella servicen samlokaliseras. 

Det är framförallt i skärgården som kommunikationen till generell service kommer 

bli en utmaning, eftersom invånarna är beroende av färjetrafiken. I 

Enkommunsförslaget får vissa invånare i skärgården långa restider givet att den 

generella servicen skulle samlokaliseras till fasta Åland. Med Fyrkommunsförslaget 

följer utmaningen att övervinna restider mellan de nordligaste och sydligaste 

delarna av skärgården. Med Sjukommunsförslaget påverkas restider till den 

generella servicen negativt, särskilt för de som har lång restid till skärgårdsfärjorna. 

Sjukommunsförslaget innebär dock att restiderna till den generella servicen 

påverkas negativt i mindre utsträckning än i övriga förslag. En utmaning vad gäller 

restider i Sjukommunsförslaget är den långa restiden mellan Kökar och Föglö. 

Utmaningen med Enkommunsförslaget och Fyrkommunsförslaget är att skapa 

infrastruktur som möjliggör att invånare kan resa till och från den generella 

servicen med rimliga restider. 

1.2.9. Tillgänglighet till den generella servicen 

Tillgängligheten i form av möjligheter att nå tjänstepersoner under vissa tider per 

mail och telefon och ta del av allmänna handlingar etc. begränsas framförallt av 

resurser. Samlokalisering av den generella servicen öppnar för större möjligheter 

till att tillgängliggöra den generella servicen vad gäller öppettider, men framförallt 

vad gäller att tillgängliggöra information via internet. Ju större organisation desto 

enklare blir det att fokusera dessa resurser för att kunna tillhandahålla öppettider. 

Samma princip gäller för hanteringen av webbaserad information och service. Ju 

större kommun desto högre krav bör därför kunna ställas på bl.a. öppettider och 
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information kring till den generella servicen. Kostnaden per invånare för att 

tillgängliggöra den generella servicen blir högre i glesbefolkade områden jämfört 

med tätbefolkade områden. För skärgårdskommunerna är ett logiskt samband att 

tillgängligheten till generell service via internet och telefon förbättras ju fler 

kommuner som går samman. Däremot finns risk att den generella servicens 

tillgänglighet genom möjligheter att fysiskt besöka denna för invånare i skärgården 

minskar vid en sammanslagning. Risken för försämrad tillgänglighet att fysiskt 

besöka den generella servicen kan anses vara störst i Enkommunsförslaget. Med 

Fyrkommunsförslaget och i Sjukommunsförslaget följer att skärgården har full 

rådighet att besluta om t.ex. lokalisering av lokala medborgarkontor.  

1.2.10. Sammanfattande reflektion 

Som konstaterades i nulägesanalysen råder ingen ekonomisk kris, däremot står 

flera kommuner inför finansiella utmaningar och är idag sårbara för relativt små 

förändringar i kommunala utgifter. Avstånd till skolor, äldreboenden, butiker och 

annan närservice behöver därför inte påverkas av en kommunsammanslagning.  

En samlokalisering av den generella servicen (som exempelvis den centrala 

politiska administrationen, miljö-, bygg-, teknik-, näringslivsenheter etc.) bör bli en 

logisk och eftersträvansvärd följd av en kommunsammanslagning, då det skulle 

främja en kvalitativ produktion av generell kommunal service på ett 

kostnadseffektivt sätt. Enligt logiken bör samlokalisering av den generella servicen 

kunna ske i störst utsträckning i Enkommunsförslaget, följt av 

Fyrkommunsförslaget och Sjukommunsförslaget. Var servicen ska eller bör 

samlokaliseras är en fråga som kommunerna bör ta ställning till. Principer för 

samlokalisering bör slås fast i ett tidigt skede inför en eventuell 

kommunsammanslagning.  

Det är framförallt i skärgården som kommunikationen till generell service kommer 

bli en utmaning, eftersom invånarna är beroende av färjetrafiken. 

Enkommunsförslaget och Fyrkommunsförslaget ställer högre krav på förbättrade 

möjligheter till kommunikation jämfört med Sjukommunsförslaget. 

1.4. Kvalitet, kompetens och 
verksamhetsutveckling 

 

1.2.11. Utgångspunkt 

Organiseringen av den offentliga verksamheten påverkar förutsättningarna för 

leveransens kvalitet. Kvalitet och kompetens i genomförandet innebär bl.a. att 

personalen har tillräcklig erfarenhet och specialkunskap om det specifika 

sakområdet, formell behörighet och tillräcklig kapacitet. Inom kompetensbegreppet 

ryms även dimensionerna kompetens att möta nya behov och uppgifter samt 

kontinuitet i kompetensen. Långsiktig kompetensförsörjning utgör därför en central 

aspekt som bör beaktas. Den offentliga verksamhetens förmåga att ständigt 

utvecklas för att möta samhällets förändrade förutsättningar och behov är central 

och konstitueras av det offentligas struktur. Detta innebär bl.a. att 

kompetensförsörjningen och möjligheter för en verksamhet att utvecklas är 
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beroende av faktorer som närhet, ekonomi och organisation. En större organisation 

kan ha bättre ekonomiska och utvecklingsmässiga förutsättningar för hög 

produktivitet – som att exempelvis kunna rekrytera och behålla kompetens. I 

motsats till detta kan små organisationer ha bättre förutsättningar för att finnas 

nära brukare och invånare, ha korta beslutsvägar och anpassa sig till lokala 

förhållanden och önskemål. Kvalitet kan därför innebära olika saker som gynnas av 

olika organisatoriska förhållanden. 

1.2.12. Kompetensutbyte och kompetensförsörjning 

På lång sikt står den offentliga sektorn inom de nordiska välfärdsstaterna inför en 

stor utmaning att attrahera, behålla och utveckla den personalresurs som uppdraget 

kräver. Den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning parad med 

ökande krav på välfärdstjänster kräver sannolikt såväl effektiviseringar som en 

strategisk kompetensförsörjningsplanering. Såväl inom den generella servicen som 

inom närservicen är situationen sårbar i händelse av att personal avslutar sin 

anställning. För enskilda kommuner torde en konkurrenssituation uppstå om 

kvalificerad personal till olika befattningar. På längre sikt, och givet att det totala 

behovet av välfärdstjänster sannolikt ökar, kan alltför små kommuner få svårt att 

rekrytera och behålla kvalificerad personal i tillräcklig utsträckning. Detta skulle 

tala för att kommunsektorns kompetensförsörjning totalt sett skulle komma att 

gynnas vid en sammanslagning. 

Med färre och generellt sett större kommuner bör förutsättningarna för 

kommunens möjlighet till kompetensutbyte mellan personalen, givet att den 

generella servicen samlas, öka. Möjligheter till just kompetensutbyte är något som 

ofta framhävs som positivt bland personal och kan medföra att arbetsgivaren blir 

mer attraktiv för personalen. En risk vid all förändring är att personal väljer att 

sluta på grund av eventuella längre restider till arbetsplatsen eller beroende på 

missnöje med andra konsekvenser av förändringen.  

1.2.13. Verksamhetsutveckling och lärande organisationer 

Att bedriva en strukturerad verksamhetsutveckling kräver många olika förmågor av 

en organisation. Tillräckliga resurser för omvärldsbevakning, kritisk massa 

avseende den verksamhet som utförs samt förmåga att i ökad utsträckning 

digitalisera olika processer i den kommunala verksamheten är några exempel. En 

kontinuerlig verksamhetsutveckling, och fungerande system kring detta, är en 

förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna rätt kvalitetsnivå allteftersom 

lagstiftning, behov och preferenser skiftar. Utifrån denna utgångspunkt torde 

samtliga kommunförslag jämfört med nuläget kunna innebära gynnsammare 

förutsättningar för framför allt de mindre kommunerna att anamma en 

strukturerad verksamhetsutveckling.  

Att verksamheten i olika delar utvecklas och förändras sker naturligtvis även idag, 

men möjligheterna till att ta ett samlat grepp och exempelvis kunna erbjuda samma 

e-tjänster över större delar av Åland, utifrån samma logik, tekniska lösningar och 

gränssnitt, ökar såväl kostnadseffektiviteten som likvärdigheten. Med större 

organisatoriska enheter där fler tjänstepersoner utför uppgifter inom samma 



 

 
 17 av 26 
PwC 

verksamhetsområde, ökar också möjligheterna till ett internt lärande – vilket också 

är en viktig del för att skapa bästa möjliga verksamhet. 

I samtliga tre alternativ till kommunstruktur sker förändringar som påverkar 

nuvarande skärgårdskommuner. För invånarna i skärgården finns sannolikt 

möjligheter att på ett enklare sätt tillgodogöra sig framför allt generell service, om 

en mer strukturerad verksamhetsutveckling där möjligheter via ny digital teknik 

anammas.   

1.2.14. Småskalighet – stordrift 

Småskalighet kontra stordrift är ett ämne som diskuterats flitigt under utredningen. 

Genom en sammanslagning av kommuner förväntas förutsättningar för 

stordriftsfördelar på bekostnad av småskaligheten. Småskalighet är något som lyfts 

av kommunföreträdarna och förknippas starkt med kvalitet i den kommunala 

servicen och till respektive kommuns identitet. Här laddas begreppet positivt 

utifrån att just litenheten i exempelvis skolan innebär hög kvalitet. 

Stordriftsmöjligheterna, i termer av att minska exempelvis kostnader per enhet eller 

att kunna erbjuda fler invånare högkvalitativa tjänster, finns främst att hämta 

genom Enkommunsförslaget, men även i varierande grad i övriga två förslag. 

Förslagen skulle innebära att förutsättningar för att bilda större enheter exempelvis 

inom grundskolan ökar. Ekonomiska skäl kan anläggas för att göra detta, men även 

andra argument för större enheter kan lyftas. I skärgården är flera skolenheter 

väldigt små sett till antal elever och de förväntas minska enligt prognoserna. Att slå 

samman skolenheter i skärgården, vilket samtliga tre alternativ möjliggör, skulle 

medföra att eleverna får ökade chanser att lära känna fler i sin egen ålder och på så 

vis utöka den sociala gemenskapen. En förutsättning för detta är naturligtvis att det 

finns kommunikationer i skärgården som möjliggör en sådan lösning. 

1.2.15. Lokalkännedom 

Under utredningens gång har en aspekt av kvalitet utgjorts av tanken på att 

lokalkännedom leder till bättre beslut, där den lokala förståelsen borgar för hög 

kvalitet. Lokalkännedom skulle kunna innehålla minst tre olika perspektiv: 

kännedom om människorna som lever och verkar lokalt; kännedom om verksamhet 

och fysisk infrastruktur i form av exempelvis gator, byggnader och skola; samt 

kännedom om och förståelse för en lokal kultur och historik. Med denna kännedom 

är tanken att beslutsfattare och tjänstepersoner kan fatta beslut och agera på ett sätt 

som upplevs av hög kvalitet utifrån den lokala kontexten. Vid en förändring av 

kommunstrukturen riskerar, enligt kommunföreträdare, denna lokalkännedom gå 

om intet under förutsättning att beslutsfattare och tjänstepersoner byts ut eller 

flyttas från lokalsamhället. I en eventuell ny kommunkonstellation kan dock 

åtgärder vidtas för att behålla en lokalkännedom, exempelvis genom inrättande av 

medborgarkontor på de orter där dagens kommunkanslier är belägna. 

1.2.16. Specialistkompetens 

En fördel med större kommunala enheter som lyfts fram under utredningens 

gång handlar om möjligheterna att öka graden av specialisering av kompetens 

inom många verksamhetsområden. Vanligen ses det i den offentliga miljön som 
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önskvärt att det finns ett samband mellan centralisering och specialisering, i den 

meningen att ju mer specialiserad kompetens som krävs desto viktigare är det 

att hålla den kompetensen samlad i centraliserade organisationer.  

Utredningar från ÅSAB har visat att kommunerna på Åland i sina mera 

specialiserade uppdrag redan samverkar inom en rad verksamhetsområden. 

Samarbeten har utvecklats där det krävs specialkompetens, där 

tjänsteproduktionen inte fyller en heltidstjänst eller där olika typer av behov 

inte alltid förekommer, med där läget ändå är sådant att när behoven uppstår 

måste de kunna mötas i det närmaste omedelbart. Här har således 

stordriftsfördelar sökts uppnås samtidigt som de mindre kommunerna kan 

behålla ”sin” tjänsteperson inom ett visst verksamhetsområde. 

Enkommunsförslaget, och i olika utsträckning även övriga alternativ, innebär att 

den nya kommunen får ökade möjligheter att organisera specialistkompetens på ett 

mer resurseffektivt sätt än i nuläget och jämfört övriga alternativ. Samlas 

tjänstepersoner med en viss specifik uppgift i ett sammanhang – t ex i en gemensam 

organisation – kan de som individer ges olika specialiseringar samtidigt som 

gruppen som helhet täcker hela behovet av tjänster som medborgare har. Häri 

ligger en möjlighet till ökad kvalitet, under förutsättning att den nya organisationen 

aktivt arbetar för ökad specialisering och för att hitta former så att denna 

tillgängliggörs avnämarna. De tjänstepersoner som i dagsläget utför flera typer av 

uppgifter i flera kommuner kommer troligtvis, tillsammans med andra, utföra färre 

av de uppgifterna i den gemensamma kommunen eftersom kommunerna utifrån 

det ekonomiska utgångsläget inte behöver minska antalet anställda.  Istället för att 

varje kommun tillhandahåller specialistkompetens i form av exempelvis en 

byggnadsinspektör kan dessa samlas och på så vis får en samlad kommun lättare att 

möta behovet av specifika specialistkompetenser. En möjlig baksida av en sådan 

lösning kan vara en minskad lokalkännedom.  

I det fall specialistkompetens samlas geografiskt till ett kansli blir 

verksamhetsområdet större och lokalkännedomen hos respektive person riskerar 

att minska. Kommunen bör därför avväga vilka lokala kunskaper som är särskilt 

viktiga att prioritera när specialistkompetensen organiseras. Det kan ske exempelvis 

genom att specialistkompetensen organiseras på så vis att särskilda 

handläggare/tjänstepersoner ansvarar för ärenden inom ett specificerat geografiskt 

område. Detta är vanligt i svenska kommunerna inom exempelvis 

biståndshandläggning. Handläggarna kan sitta samlat geografiskt och dra nytta av 

det kompetensutbytet som det medför samtidigt som handläggarna delar på 

ansvaret att upprätthålla en god lokalkännedom.  

1.2.17. Sammanfattande reflektioner 

En strukturförändring kan sannolikt aldrig i sig förväntas leda till några större 

effekter när det gäller kvalitet i de tjänster som kommunerna levererar. Det krävs 

ett aktivt arbete med att förändra inre processer i den nya organisationen och nya 

arbetssätt behöver implementeras om någon förändring ska komma till stånd. Med 

detta sagt ser vi att våra tre alternativ till kommunindelning ur perspektivet kvalitet, 

kompetens och verksamhetsutveckling ger förutsättningar för en stärkt 
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kompetensförsörjning, ökad grad av specialisering, strukturerad 

verksamhetsutveckling samt möjlighet till att dra större nytta av olika typer av 

stordriftsfördelar av såväl ekonomisk som kvalitetsmässig karaktär. Samtidigt 

bibehåller alternativen med 4 respektive 7 kommuner initialt en högre grad av 

lokalkännedom och småskalighet, vilka också de är parametrar som kan beaktas ur 

ett kvalitetsperspektiv. 

1.5. Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet 
1.2.18. Utgångspunkter 

Det är viktigt att det offentliga klarar av att leverera service som är jämlik och 

likvärdig samt att garantera den personliga integriteten. Med likvärdighet avses att 

en tjänst är av lika värde för alla oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar 

eller boendeort. Den personliga integriteten vid t.ex. myndighetsutövning ska 

kunna garanteras, vilket även aktualiserar hantering av jävsfrågor. Generellt sett 

ställs högre krav på hanteringen av jävsfrågor i mindre kommuner. Hur 

jävsproblematiken påverkas av kommunstruktur ska därför belysas. 

Rättssäkerheten ställer krav på att alla invånare ska ha den trygghet som skapas 

genom rättsregler som tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt inom de ramar 

lagen anger. Likheten inför lagen säkras bland annat genom möjlighet för alla 

invånare att överklaga beslut som fattats av ett kommunalt eller statligt organ. 

Rättssäkerheten kan garanteras av en tydlig ansvarsfördelning mellan den som 

utför servicen och den som svarar för övervakningen. Rättssäkerheten innebär även 

att kompetens och kapacitet finns vid handläggning och myndighetsutövning inom 

det offentliga. 

1.2.19. Likvärdig service för alla 

Enkommunsförslaget innebär att den politiska inriktningen utgår från en politisk 

församling genom de direktvalda fullmäktigeledamöterna, istället för flera. Detta 

innebär teoretiskt sett större jämlikhet över hela Åland vad gäller den politiska 

ambitionsnivån i serviceutförandet. 

Att fler politiska församlingar blir en behöver emellertid inte per definition betyda 

att servicen blir mer jämlik. En kommun skulle dock innebära att dessa frågor kan 

tillämpas och diskuteras inom den egna organisationen där samma tillämpning är 

gällande. Det är därför viktigt att kommunen beslutar vad jämlik service innebär. 

Mer konkret kan det ske genom exempelvis en resursfördelningsmodell som 

specificerar vilken servicenivå som ska gälla för invånarna. 

Fyrkommunsförslaget innebär att Åland får fyra politiska enheter, vilket skulle öka 

förutsättningarna för likvärdig service för invånarna inom dessa enheter. Samma 

princip gäller för Sjukommunsförslaget. En stor del av serviceutförandet hanteras 

idag genom kommunala samarbeten vilket innebär att förändringar mot mer 

likvärdig service som följer av Fyrkommunsförslaget och Sjukommunsförslaget i 

praktiken möjligen skulle bli begränsade i den mån samarbetena fortsätter utan 

förändring. 

Överhuvudtaget är frågor gällande integritet, rättssäkerhet och jämlikhet en del av 

en förvaltnings kvalitetsarbete. Genom att bilda större enheter skapas utrymme för 
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att mer aktivt arbeta med denna typ av frågor och tillgodose behovet av fortbildning 

eller formandet av nya rutiner för att säkerställa en god förvaltning. 

1.2.20. Personlig integritet vid myndighetsutövning 

Ur så väl integritets- och jävssynpunkt finns fördelar med en större organisation. 

Det finns till exempel en större möjlighet att kunna fördela arbetet på ett annat sätt 

i de fall personalens och kommuninvånarnas privata relationer riskerar att minska 

förtroendet för en objektiv behandling av ärendet.  

Enkommunsförslaget innebär, givet att större enheter bildas, att förutsättningarna 

för anonymitet stärks. Exempelvis finns fler personer att vända sig till för invånare i 

sociala frågor. 

I samband med workshopparna lyftes att det skulle vara negativt om 

kommuninvånare skulle bli mer anonyma för enskilda kommunala tjänstemän, som 

exempelvis socialtjänsthandläggare, med argumentet att kunskaper om enskilda 

individer i samhället skulle minska så att invånare i högre grad faller bort från det 

sociala skyddsnätet.  

Fyrkommunsförslaget innebär att den personliga integriteten kan stärkas något 

givet att större enheter bildas, dock inte lika mycket som om Ålands kommuner 

skulle bilda en kommun.  

Med Sjukommunsförslaget ökar möjligheterna för att upprätthålla personlig 

integritet i begränsad utsträckning mot dagsläget. 

1.2.21. Jävsfrågor 

Jävsfrågor kan uppstå i allt från beredning av ett ärende till verkställandet av ett 

beslut och det gäller både förtroendevalda och tjänstepersoner. Det ställs generellt 

sett högre krav på att hantera jävsfrågor i mindre kommuner eftersom personliga 

nätverk och kontakter får större betydelse4. Om inte jävsfrågor hanteras på ett 

tillfredställande sätt riskerar det att leda till sämre beslut och skada förtroendet för 

kommunen.  

Enkommunsförslaget innebär att förutsättningarna för att hantera jävsfrågor 

förbättras avsevärt jämfört med i nuläget. I större enheter minskar risken för att en 

tjänsteperson eller förtroendevald hamnar i ett läge där denne kan anses vara jävig. 

Dessutom bör hanteringen av en uppkommen jävsituation vara lättare att hantera i 

större organisationer där det exempelvis finns bättre möjligheter för andra att kliva 

in då exempelvis en förtroendevald ska fatta beslut.  

Fyrkommunsförslaget och Sjukommunsförslaget innebär också att 

jävsproblematiken skulle underlättas jämfört med dagens läge enligt samma 

                                                             
4 Charron, Nicholas, Lapuente, Victor & Rothstein, Bo, Korruption i Europa: en analys av 

samhällsstyrningens kvalitet på nationell och regional nivå i EU:s medlemsstater, Svenska 
institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Stockholm, 2011. 
http://www.sieps.se/sv/publikationer/korruption-i-europa-20115 
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argument som ovan, dock inte i lika stor utsträckning som om Åland bildade en 

gemensam kommun. 

1.2.22. Förutsebarhet vid tillämpning av lagar 

Rättssäkerheten ställer krav på att alla invånare ska ha den trygghet som skapas 

genom rättsregler som tillämpas på ett förutsebart och effektivt sätt inom de ramar 

lagen anger. Med förutsebarhet avses att enskilda fall måste bedömas under i förväg 

identifierbara normer.  

Givet att varje kommun hanterar sin myndighetsutövning på ett rättssäkert sätt, 

dvs. att det finns tydliga politiska riktlinjer för och en enhetlig tillämpning av 

rättsregler vid handläggning av ärenden inom myndighetsutövningen behöver en 

kommunsammanslagning och bildande av större enheter nödvändigtvis inte 

påverka förutsebarheten.  

Eftersom varje kommun har självbestämmande över vilken ambitionsnivå som ska 

gälla t.ex. vad gäller generositetsnivå vid bedömning av beviljande av hemtjänst 

finns i nuläget flera olika ambitionsnivåer på Åland som vid en 

kommunsammanslagning ska utmynna i en för kommunen/kommunerna enhetlig 

tillämpning. Utmaningen ligger således för den nya kommunen/kommunerna att 

hantera olikheter vad gäller tillämpningen av lagstiftningen. Hanteras inte den 

frågan kan förutsebarheten i tillämpningen av lagar bli lidande. 

1.2.23. Tydlig ansvarsfördelning – politikerrollen och 
myndighetsutövning 

Vad gäller jäv, integritet och förutsebarhet vid tillämpning av lagar är det relationen 

mellan medborgare och myndighet (i detta fall kommuner) som stått i fokus. 

Samtidigt gynnas samtliga ovanstående områden om kommunen internt har en klar 

och tydlig rågång och ansvarsfördelning mellan en politisk nivå och en 

förvaltningsnivå, där typiskt sett politiken står för att definiera vad som ska 

åstadkommas eller gälla och förvaltningen står för hur genomförandet eller 

förverkligandet ska ske. Utifrån de workshops med kommunföreträdare som 

genomförts har det framkommit att ansvarsfördelningen mellan politik och 

förvaltning sannolikt ser olika ut, och är olika tydlig, mellan kommunerna. 

Vår erfarenhet är att det i praktiken sällan möjlighet att särskilja de olika rollerna 

fullt ut, men det är väsentligt att en kontinuerlig diskussion om frågan förs inom 

kommunen. I kommuner där förtroendevalda i för stor utsträckning involverar sig i 

exempelvis myndighetsutövning riskeras förtroendet för kommunen som en 

rättssäker och likvärdig myndighet minska bland medborgare.  

Oavsett val av framtida kommunstruktur ser vi det som en möjlighet att vid 

förändringar av organisatoriska och territoriella gränser aktualisera frågan om 

vilken roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän som är lämplig.  

1.2.24. Sammanfattande reflektion 

Vad gäller likvärdig service för alla innebär det i teorin utifrån ett helåländskt 

perspektiv att jämlikheten ökar med de olika förslagen till sammanslagningar 
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eftersom 16 olika politiska ambitionsnivåer och möjliga tolkningar sammanfaller ett 

färre antal. Detta behöver dock inte infalla i realiteten om inte kommunen arbetar 

aktivt med frågorna.  

Ur så väl integritets- och jävssynpunkt finns fördelar med en större organisation. 

Det finns till exempel en större möjlighet att kunna fördela arbetet på ett annat sätt 

i de fall personalens och kommuninvånarnas privata relationer riskerar att minska 

förtroendet för en objektiv behandling av ärendet.  

Kommunsammanslagningar på Åland skulle teoretiskt sett innebära att 

förutsebarheten vid exempelvis ansökan om åldringsvård eller stöd för 

funktionsnedsättning skulle förbättras jämfört med dagens läge. Detta förutsätter 

att det finns enhetliga regler och riktlinjer som kan tillämpas av de handläggare som 

utreder och fattar beslut i kommunen/kommunerna.  

Vad gäller integritet, rättssäkerhet och jämlikhet gynnas dessa aspekter i teorin av 

att större enheter bildas. Det krävs emellertid ett aktivt arbete från kommunens sida 

att det teoretiska resonemanget ska kunna realiseras.  

1.3. Skärgårdens särskilda behov 
Perspektivet Skärgårdens särskilda behov har på tillämpliga områden genomsyrat 

analysen i under övriga perspektiv. För att tydliggöra och samla de viktigaste 

delarna vad gäller detta perspektiv följer därför nedan en sammanställning. 

1.3.1. Sammanställning av analys utifrån skärgårdens särskilda 
behov  

Andelen förtroendevalda i skärgården skulle enligt kommunallagens nuvarande 

rekommendationer minska som mest med Enkommunsförslaget och 

Fyrkommunsförslaget. Om målet är att behålla en hög politikertäthet i skärgården 

relativt fasta Åland skulle Fyrkommunsförlaget och framförallt 

Sjukommunsförslaget vara att förespråka. 

I samtliga tre alternativ till kommunstruktur sker förändringar som påverkar 

nuvarande skärgårdskommuner.  

Långa avstånd och kommunikationer i skärgården är utmaningar som belysts 

utifrån olika perspektiv. I Enkommunsförslaget och Fyrkomunsförslaget är en 

konsekvens att förtroendevalda får långa resvägar till politiska sammanträden. 

Skärgårdsborna får även längre restid till den generella servicen även om viss 

generell service kan administreras genom exempelvis medborgarkontor. Vad gäller 

beslutsfattandet så ökar kraven med dessa två förslag på att tillämpa 

beslutsfattande på distans. Det är framförallt Fyrkommunsförslaget som skulle 

innebära utmaningar vad gäller ökad efterfrågan på kommunikationsmöjligheter 

mellan norra och södra skärgården. Med Fyrkommunsförslaget och 

Sjukommunsförslaget följer att skärgården har full rådighet att besluta om t.ex. 

lokalisering av lokala medborgarkontor. Risken för försämrad tillgänglighet för 

kommuninvånare att fysiskt besöka den generella servicen kan därför anses vara 

störst i Enkommunsförslaget. För invånarna i skärgården finns sannolikt 
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möjligheter att på ett enklare sätt tillgodogöra sig framför allt generell service, om 

en mer strukturerad verksamhetsutveckling där möjligheter via ny digital teknik 

anammas. Denna teknikutveckling kan anses ha bäst förutsättningar ju större 

enheter som bildas. 

Vad gäller utformningen av närservicen finns inga direkta konsekvenser som skulle 

följa av de tre förslagen till ny kommunstruktur. Däremot finns utmaningar som 

kan bli lättare att bemöta genom en sammanslagning enligt en- fyra- eller 

Sjukommunsförslaget. I skärgården är t.ex. flera skolenheter väldigt små sett till 

antal elever och de förväntas minska enligt prognoserna. Att slå samman 

skolenheter i skärgården, vilket samtliga tre alternativ möjliggör, skulle medföra att 

eleverna får ökade chanser att lära känna fler i sin egen ålder och på så vis utöka 

den sociala gemenskapen. En förutsättning för detta är naturligtvis att det finns 

kommunikationer i skärgården som möjliggör en sådan lösning. 

Vad gäller jävsfrågor kan en sammanslagning enligt de olika förslagen innebära att 

möjligheter för att hantera jäv underlättas genom att större enheter bildas.  

1.6. Ekonomisk bärkraft och effektivitet 
inklusive försörjningskvoten 

I detta avsnitt presenteras metoden för att beräkna den långsiktiga ekonomiska 

bärkraften samt några sammanfattande reflektioner utifrån analysen. En mer 

utförlig redogörelse för den långsiktiga finansiella analysen återfinns i bilaga 1. 

Åland har i ett nordiskt perspektiv mycket små kommuner som i framtiden kommer 

att få en åldrande befolkning och därmed stigande försörjningskvoter. Detta 

kommer att öka trycket på den åländska kommunala ekonomin som i grunden är 

god.  

Skillnaderna i verksamhetskostnader mellan de åländska kommunerna är stora. Det 

kan därför finnas möjligheter till effektiviseringar i samband med 

sammanslagningar. 

En fördjupad analys av kommunernas framtida kostnader och intäkter fram till 

2040 har gjorts med en justerad modell som använts vid långsiktiga finansiella 

analyser av cirka 30 svenska kommuner.  
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Figur 4 Kommunalekonomisk långsiktsmodell 

Framskrivningen tar sin utgångspunkt i ÅSUB:s befolkningsprognos (basscenario) 

som sträcker sig till 2040. I denna ligger bland annat antagande om dödstal, 

födelsetal samt in- och utflyttning. Den framtida underliggande efterfrågan av 

kommunal verksamhet uppskattas genom en demografisk framskrivning givet 

befolkningsutvecklingen och givet ett konstant utnyttjandemönster av 

kommunernas tjänster. 

Utifrån kommunernas redovisade kostnader 2014 beräknas de olika 

åldersgruppernas genomsnittliga nyttjande och kostnad för de olika 

verksamheterna fram. De framräknade ”prislapparna” skrivs sedan fram med 

utvecklingen av de olika åldersgrupperna enligt kommunens befolkningsprognos. 

Kommunens framtida kostnader räknas om i löpande priser med hjälp av ett 

genomsnitt av ÅSUB:s prisindex för den kommunala basservicen som beräknats till 

3,5 procent per år. Mot dessa kostnader ställs en beräkning av kommunens 

framtida intäkter från skatter och landskapsandelar. 

En BNP- utveckling på 2 procent antas och skatteunderlaget förväntas årligen öka 

mellan 3 och 4 procent. Samfund- och fastighetsskatten antas öka i takt med BNP. 

Alla skattesatser antas vara oförändrade under perioden. 

I beräkningarna ingår det nya förslaget till landskapsandelar som ännu inte är 

beslutat. Landskapsandelarna tillåts öka i takt med lön, pris och demografi. Detta 

innebär att de förmodligen kommer ta en ökad andel av Landskapsregeringens 

framtida resurser. PwC har således inte ändrat ersättningsgraden i systemet. 
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I beräkningarna för de åländska kommunerna ingår inte investeringar. 

Intäkter och kostnader läggs ihop och finansiella gap redovisas för Ålands 16 

kommuner, Åland som en kommun och för kommunerna som inryms i 

Fyrkommuns- respektive Sjukommunsförslaget.  

Till analysen beräknas en effektivisering för minskade förvaltningskostnader och 

grundskolekostnader. 

De finansiella gapen 

för de alternativa 

kommunförslagen 

analyseras och jämförs. 

I figuren till höger visas 

hur utvecklingen av 

kostnader och intäkter 

utvecklas i alternativet 

där alla Ålands 

kommuner slås ihop 

till en kommun. 

Intäkterna förväntas 

öka med 247 procent 

medan kostnaderna 

ökar 323 procent. Om 

vi räknar med att det 

sker effektiviseringar 

inom förvaltning och 

grundskola som ett 

resultat av en 

sammanslagning av de 

16 kommunerna blir 

kostnadsutvecklingen 

något lägre, 304 

procent. Det årliga 

effektiviseringskravet 

för att sluta det finansiella gapet blir 1,0 procent per år utan förvaltnings- och 

grundskoleeffektivisering och med en sådan cirka 0,7 procent per år. 

Motsvarande beräkningar görs för 4 kommuns- och 7 kommunsalternativet. 
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Figur 5 Hela Åland – kostnader och intäkter med och utan 
effektivisering av förvaltnings- och grundskolekostnader. 
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Figur 6 Genomsnittlig årlig effektivisering i % (med effektivisering av förvaltnings- och 
grundskolekostnader) för att sluta finansiellt gap 2020, 2030 och 2040 

 

De finansiella gapen med eller utan effektivisering ökar i de flesta kommuner efter 

2030 trots att ökade resurser förväntas skjutas till (tillskott räknas upp med BNP –

ökning med 2 procent per år). 

Det är framförallt inom socialväsendet som det demografiska trycket ökar och 

därmed förväntas kostnaderna för hemtjänst och vård på åldringshem öka i den 

senare delen av perioden. 

Den kalkylerade effektiviseringen av förvaltningskostnader och 

grundskolekostnader dämpar kostnadsutvecklingen i början på perioden fram till 

2020. Förvaltningskostnaderna kan minska med upp till 50 procent i några nya 

kommuner medan grundskolekostnaderna kan minska med upp till 25-30 procent. 
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