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Uppdrag
Landskapsregeringen utlyste i februari 2016 en anbudsbegäran kring kommunutredningen 2016. Uppdraget var att genomföra en noggrann 
utredning och analys av Ålands kommunstruktur och att skapa tre förslag på alternativa kommunstrukturer. De tre förslagen ska motiveras och 
rangordnas. Alternativen ska också jämföras med om nuvarande kommunstruktur skulle kvarstå. I uppdraget ingick även att ta fram 
motiverade förslag till kriterier och nivåer som lägger grunden för kommunstrukturen och en reformerad lagstiftning om kommunindelning 
samt motiverade förslag till verktyg i en moderniserad kommunallagstiftning. Slutrapporten ska dels fungera som en del av ett PM inför 
lagberedningen, dels vid behov fungera som ett underlag för en kommunindelningsutredare enligt landskapslagen om kommunindelning. 

Efter en konkurrensutsättning antogs anbudet från PwC Sverige. 

Vårt angreppsätt
PwC:s angreppsätt innebär att de tre förslagen utarbetas på tre olika sätt. I anbudet angavs att ett av förslagen, förslag 1, skulle innebära Åland 
som en kommun. Detta eftersom Åland som en kommun, oavsett utfall och politisk förankring, är ett intressant referenscase. 

Den 22 juni presenterades förslag 2 efter en nulägesanalys och en genomgång av kommunernas förutsättningar, samarbetsmönster samt
näringsgeografi. Förslaget har ett teoretiskt angreppsätt även om intervjuer med tjänstemän från samtliga kommuner beaktats i analysen. Den 
26 augusti presenterades en djupare analys av förslag 1. 

Förslag 1 och förslag 2 har under perioden augusti – oktober processats med kommunföreträdare i workshopformat. Detta resulterade i ett att 
ett utkast med två alternativ benämnda trekommunsalternativet respektive sjukommunsalternativet presenterades under den avslutande 
workshopen med kommunföreträdare den 4 oktober. I detta PM presenteras Förslag 3 som utgör ett resultat av tidigare workshops inklusive 
den sistnämnda workshopen (se sid. 3).

För samtliga tre förslag kommer de ekonomiska utmaningarna belysas i en långsiktig ekonomisk analys. Förslagen kommer även att processas i 
referensgrupper med representanter från det åländska samhällets intressegrupper och föreningar. 

Konsekvenserna för samtliga förslag kommer att djupare analyseras utifrån ett antal perspektiv: 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. 

PwC väger därefter samman de olika perspektiven och rangordnar de tre förslagen i en slutrapport.
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Under augusti och september 2016 genomfördes workshops under 
vilka enkommunsförslaget (förslag 1) och fyrkommunsförslaget 
(förslag 2) diskuterades och analyserades utifrån perspektiven 
Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet; Kvalitet, kompetens och 
verksamhetsutveckling; Närhet och tillgänglighet, demokrati, 
transparens och delaktighet samt Hållbar samhällsutveckling och 
fysisk planering. I samtliga perspektiv inkluderades även 
Skärgårdens särskilda behov.

Vår slutsats efter den avslutande workshopen var att vårt tredje 
förslag behöver vara det som i störst utsträckning tar fasta på de 
farhågor som rests rörande perspektiven Närhet och tillgänglighet 
samt demokrati, transparens och delaktighet. Ett förslag med tre 
kommuner kommer, jämfört med förslag 1 och 2, inte ge några 
ytterligare större förbättringar ur övriga perspektiv, enligt resultatet 
av den avslutande workshopen. I det följande presenterar vi därför 
som förslag nummer 3 alternativet med sju kommuner. 

Workshop 1-4
Utan att ta ställning till huruvida deltagarna föredrog det ena 
förslaget framför det andra kunde konstateras att det för både en-
kommuns- och fyr-kommunsförslaget kunde listas ett antal styrkor 
och svagheter utifrån de ovannämnda perspektiven.

Utifrån underlaget från workshopsen tog PwC därför fram två 
kommunindelningsmodeller som presenterades den 4 oktober.

Vid framtagandet av det första alternativet, 
trekommunsalternativet, beaktades främst perspektiven Integritet, 
rättssäkerhet och jämlikhet; Kvalitet, kompetens och 

verksamhetsutveckling utifrån hur deltagarna resonerat kring dessa 
under WS 1-4. Fördelarna utifrån dessa perspektiv vägde tyngst i 
formandet av trekommunsalternativet.

Vid framtagandet av det andra alternativet, sjukommunsalternativet
beaktades främst perspektiven Närhet och tillgänglighet, 
demokrati, transparens och delaktighet utifrån deltagarnas 
resonemang under WS 1-4. I framtagandet av 
sjukommunsalternativet har värdet av närhet till beslutsfattandet så 
som vi har uppfattat resonemangen från många av de mindre 
kommunerna särskilt beaktats.

Syftet med den avslutande workshopen var att processa 
trekommunsalternativet och sjukommunsalternativet vidare i syfte 
att generera ett underlag till PwC:s arbete med att ta fram Förslag 3 
på kommunindelning. 



PwC

Sjukommunsalternativet blir härmed förslag 3

Förslag alternativ kommunstruktur Åland

4

Oktober 2016

Kommunindelning

1. Eckerö, Hammarland

2. Mariehamn

3. Jomala

4. Lemland, Lumparland

5. Brändö, Kumlinge

6. Sottunga, Föglö, Kökar

7. Geta, Saltvik, Finström, Vårdö, Sund

Utifrån resultatet från workshopsen har PwC landat i 
ett förslag som innebär att Åland delas in i sju 
kommuner. Denna modell bestående av sju kommuner 
processades under WS 5 med kommunföreträdare 
under arbetsnamnet Sjukommunsalternativet

Sjukommunsalternativet innebär att 14 kommuner går 
samman medan Mariehamn och Jomala kommuner 
fortsätter vara egna kommuner. Skärgården delas in i 
norra skärgården bestående av Brändö och Kumlinge 
och södra skärgården bestående av Sottunga, Föglö och 
Kökar. Eckerö och Hammarland bildar en kommun och 
Lemland och Lumparland slås ihop kommun. Geta, 
Saltvik, Finström, Vårdö och Sund bildar en gemensam 
kommun.

Eckerö-Hammarland

Mariehamn
Lemland-
Lumparland

Jomala

Geta-Saltvik-Finström-
Vårdö-Sund Brändö-Kumlinge

Sottunga-Föglö-Kökar
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Styrkor med fyra kommuner eller 
färre
En övergripande analys av diskussionerna 
gällande enkommunsförslaget och 
fyrkommunsförslaget gör gällande att 
perspektiven Integritet, rättssäkerhet och 
jämlikhet; Kvalitet, kompetens och 
verksamhetsutveckling; Hållbar 
samhällsutveckling och fysisk planering
överlag bedöms utvecklas i en positiv 
riktning vid bildandet av större enheter, 
oberoende om de är en eller fyra till antalet. 
Samma förutsättningar för de olika 
kommunerna ses förbättra jämlikheten då 
skillnader i skatter, avgifter och regelverk 
förväntas utjämnas. Större enheter gör att 
det är lättare att rekrytera, och ökad 
kompetens och jämlikhet ger ökad 
rättssäkerhet. Högre anonymitet förväntas 
stärka bevarandet av den personliga 
integriteten.

Svagheter med  fyra kommuner eller 
färre
Större enheter riskerar, enligt ett antal 
kommunföreträdare, dock ha en negativ 
påverkan på perspektiven Närhet och 
tillgänglighet, demokrati, transparens och 
delaktighet. Det finns en risk att 

lokalkännedomen försvinner och närheten 
mellan beslutsfattare och väljare försvagas. 
Större enheter kan också komma att 
påverka fysisk närhet till service i en 
negativ riktning, då idén om centralisering 
kan bli dominerande. Möjligheten att få 
insyn i verksamheten kan försämras och 
oro för tjänstemannavälde och en 
professionalisering av politiken förs fram.

Indelningen enligt dagens 
samarbetsmönster
Mot bakgrund av ovanstående har det 
funnits skäl att reflektera över och pröva ett 
sjukommunsalternativ.

Indelningen i sju kommuner följer till stor 
del dagens samarbetsmönster som 
uppfattats under utredningens gång, både i 
intervjuer med kommunföreträdare och 
workshopsen, men även utifrån de 
diskussioner som pågår kommunerna 
emellan och de åtgärder som vidtagits 
bland annat med anledning av 
Kommunernas socialtjänst (KST). 

Lokalkännedom, individperspektiv 
och lokala anpassningar
I sjukommunsförslaget bedöms 

lokalkännedomen, individperspektivet och 
lokala anpassningar kunna bibehållas. Sett 
ur ett klientperspektiv finns goda 
förutsättningar för att fortsättningsvis ha 
ett helhetsperspektiv, där dialog mellan 
olika serviceenheter är möjlig att 
upprätthålla (t.ex. skola och daghem, 
barnskydd och skola). 

Småskalighet, i jämförelse med fyra 
kommuner eller färre, bedöms kunna 
understödja delaktighet och transparensen 
bättre. I sjukommunsalternativet är 
enheterna geografiskt mindre, varför den 
fysiska närheten till service inte riskeras på 
samma sätt som i en stor enhet där 
stordrift och centralisering kan komma att 
förverkligas. 
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Smidigare sammanslagningar
En farhåga gällande enkommunsförslaget och fyrkommunsförslaget 
är att inkörningsperioden skulle bli lång på grund av 
sammanjämkning av rutiner, förvaltningskultur och löner. I och med 
att indelningen följer nuvarande samarbetsmönster finns det skäl att 
tro att sjukommunsalternativet skulle förverkligas mellan parter 
som redan idag är bekanta och insatta i varandras frågor och system. 
Detta bekräftas av vissa kommuner under den avslutande 
workshopen. 

Långsiktig ekonomisk bärkraft
I sjukommunsalternativet framgår att skärgårdskommunerna, 
Brändö-Kumlinge och Föglö-Sottunga-Kökar, omkring år 2025 
(enligt Åsubs basscenario) skulle passera försörjningskvoten 1. Det 
innebär att andelen invånare i arbetsför ålder (16-64 år) skulle 
understiga andelen yngre och äldre invånare. Den ökande 
försörjningskvoten förklaras främst av en ökad andel äldre invånare. 
I praktiken skulle den ekonomiska utmaningen som detta innebär 
behöva hanteras med en ökad andel landskapsandelar till de 
kommuner som inte klarar den egna försörjningen. Kommunernas 
ekonomiska bärkraft kommer att analyseras vidare av PwC under 
oktober och november månad.

Den avslutande workshopen med kommunföreträdare
Under den sista workshopen behandlades sjukommunsalternativet, 
som i detta PM läggs fram som det tredje förslaget, parallellt med ett 
trekommunsalternativ. Resultatet utifrån workshopen visar att de 
positiva effekterna kopplat till perspektiven närhet och tillgänglighet 
samt kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling är det som är 

mest relevant att beakta vid en kommunsammanslagning, tätt följt 
av perspektivet demokrati, transparens och delaktighet, enligt 
sjukommunsförslaget. Exempel på dessa effekter som lyfts under 
workshopen är att nära och naturligt samarbete stärks, en del av den 
interkommunala samverkan som finns idag kan upprätthållas inom 
kommunerna, vilket bidrar till ett bättre ansvarsutkrävande. 
Lokalkännedomen blir till stor del kvar och kommunerna får större 
möjlighet till att upprätthålla specialistkompetens. 

Bland de negativa effekterna som enligt kommunföreträdarna på 
den sista workshopen bör beaktas är det jämnare utifrån en 
sammanslagning enligt detta förslag. Effekter kopplade till 
skärgårdens särskilda behov sticker dock ut som något som många 
av kommunföreträdarna framför som relevant att beakta utifrån en 
kommunsammanslagning enligt sjukommunsförslaget. Det 
framhålls främst att sjukommunsförslaget innebär att 
skärgårdskommunerna fortsatt blir ekonomiskt svaga och därmed 
beroende av landskapsandelar. Vidare är långa avstånd till 
servicepunkter och beslutsfattande något som lyfts fram som en 
relevant utmaning att beakta. Till detta bör dock poängteras att 
många av de deltagande kommunföreträdarna har valt att inte 
rangordna skärgårdens särskilda behov. Ett argument för det är att 
skärgården själva bör äga den rätten.
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Eckerö, Hammarland

Den sammanslagna kommunen Eckerö-
Hammarland skulle inte innebära längre 
transportsträckor än 30 minuter  inom 
kommunen vid förflyttning med bil.

Eckerö och Hammarland har fört flera 
diskussioner om samarbeten, men inget har 
konkretiserats. Geografiskt finns inte hinder för 
samarbete både mot Jomala och Mariehamn, 
även om Jomala kan sägas vara den 
huvudsakliga samarbetspartnern. Båda 
kommunerna är medlemmar i Södra Ålands 
högstadiedistrikt k.f. vars verksamhet förväntas 
fortsätta även efter sammanslagningen. 

Kommunerna har lyft det fortsatta 
medlemskapet i Oasen k.f. (före detta De 
Gamlas Hem k.f.), och det kan vara aktuellt att 
se över hur institutionsboende för äldre och 

andra klienter sköts i framtiden.

Ingen av nuvarande de kommunerna kan sägas 
fungera som ett självklart centrum i den 
sammanslagna kommunen. I Eckerö kommun 
finns Berghamn och därmed färjetrafik 
västerut, och ett flertal företag inom 
besöksnäringen har etablerats i kommunen 
under senare år. Dessa faktorer kan gynna 
etablering av service. Å andra sidan kan 
Hammarlands närhet till både Jomala och 
Mariehamn och de ca 70 procent av arbetarna 
där som arbetspendlar till centrala Åland väga 
tyngst när funktioner omorganiseras eller 
nybildas. 

I samband med en ny kommunindelning finns 
det skäl att överväga att överföra Äppelö till den 
nya kommunen ”Geta, Saltvik, Finström, 
Vårdö, Sund”. Kobben har idag en fast boende 
och kommunikationen till fasta Åland och 
service som till exempel renhållning sker via 
Geta.

Hammarland-Eckerö skulle få 2 472 invånare 
och blir därmed den fjärde största kommunen 
på Åland. Kommunen kommer att växa med 20 
procent fram till år 2040 enligt Åsubs 
basprognos. 

Kommunen får en förhållandevis bärkraftig 
ekonomi. Försörjningskvoten för kommunen 
uppgår till 61 procent, som kan jämföras med 
genomsnittet för hela Åland på 58,7 procent. 

Den prognosticerade försörjningskvoten väntas 
öka med 17 procentenheter fram till år 2040 
enligt Åsubs basscenario. 

Skattekraften uppgår till 15 290 euro/inv. vilket 
är svagast av kommunerna i detta förslag. 
Kommunen får dock relativt låga lån – 421 
euro/inv, vilket är näst lägst. Kommunen når en 
soliditet på 85,1%, vilket är högst bland de sju 
kommunerna. 

Kommunen har relativt låga investeringar mätt i 
euro per invånare de senaste åren och uppvisar 
bortsett från 2013 positiva resultat i förhållande 
till intäkterna. 

Sammantaget ger detta kommunen en stabil 
ekonomi de närmsta åren utan behov av allt för 
stora förändringar. Landskapsandelarna enligt 
det gamla systemet uppgår till 35 procent av 
intäkterna vilket gör att kommunens ekonomi 
blir relativt beroende av svängningar i 
landskapsandelsystemet. 

För att behålla skatteintäkterna på 2014 års nivå 
skulle skattesatsen behöva uppgå till 17,88 
procent. 
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Mariehamn

Sjukommunsförslaget innebär att Mariehamn 
kvarstår som en egen kommun även i 
fortsättningen.

Staden är värd och därmed 
placeringskommun för flera samarbeten, 
bland annat barnskydd (Jomala), alkohol-
och beroendemottagningen (samtliga 
kommuner) och skyddshemmet Tallbacken 
(samtliga kommuner). Behovet av 
samordning av nämnda verksamheter 
förväntas kvarstå trots färre antal kommuner. 
Mariehamn kvarstår som centrum för 
lokalisering av offentlig service, både på 
kommunal och på landskapsnivå. 

Mariehamn är genomfartskommun för 
boende i Järsö-Nåtö som är en del av 
Lemlands kommun idag. Vid en ändring av 
kommunindelningen är det naturligt att 
överföra Järsö-Nåtö till Mariehamn för att 
uppnå geografiskt sammanhängande 
kommuner. Staden fungerar redan idag som 
Järsö-Nåtös närmaste centrum och Järsö-
Nåtös skolpliktiga elever genomför sin 
skolgång i Mariehamn genom avtal med 
Lemland.

Mariehamn blir i sjukommunsförslaget kvar 
som den största kommunen 
befolkningsmässigt på Åland. 
Befolkningsprognosen visar även en 
förhållandevis stark och stabil ökning av 
folkmängden fram till 2040. 

Mariehamn uppvisar en fortsatt bärkraftig 
ekonomi. Försörjningskvoten uppgår till 54 
procent, och den prognosticerade 
försörjningskvoten väntas öka med 10 
procentenheter fram till år 2040 enligt Åsubs 
basscenario. 

Skattekraften blir den högsta och uppgår till 
22 559 euro/inv. 

Mariehamn uppvisar dock relativt hög skuld 
– 3 331 euro/inv, vilket är näst högst bland 
kommunerna i sjukommunsförslaget. 
Kommunen visar en soliditet på 71 %. 

Investeringstakten för Mariehamn sticker ut 
jämfört med övriga kommuner med betydligt 
högre investeringar per invånare. För år 2014 
har kommunen 42 gånger högre 
investeringskostnader per invånare jämfört 
med den södra skärgårdskommunen.

Kommunen tar emot tydligt färre 

landskapsandelar som andel av intäkterna 
jämfört med övriga sex kommuner, men har 
klart högre intäkter från skatt. Skattesatsen i 
kommunen är den näst lägsta efter Jomala.
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Jomala

Jomala kommun förblir oförändrad i 
sjukommunsalternativet. Kommunkansliet är 
lokaliserat relativt centralt i kommunen och kan 
nås som längst på cirka 15 minuter. Trafiken till och 
från Mariehamn passerar oundvikligen genom 
Jomala och Jomala är centrum för flera större 
samarbeten.

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. och Kyrkby 
högstadium är beläget i Jomala. Förutom Jomala 
ingår Eckerö, Hammarland, Lemland och 
Lumparland i samarbetet. Trots 
kommunsammanslagningar mellan Eckerö och 
Hammarland samt Lemland och Lumparland är det 
troligt att samarbetet gällande 
högstadieundervisningen kommer att fortsätta. 

Verksamhetslokalerna för Oasen k.f. (före detta De 
Gamlas Hem k.f.) är också placerade i Jomala, 
Prestgården by. Kommunalförbundet handhar 
institutionsboende för 13 kommuner, i första hand 
för äldre, men även för yngre klienter i behov av 
omsorg dygnet runt. Oasen k.f.:s framtid har 
diskuterats ett flertal gånger och huruvida en ny 
kommunindelning kan komma att påverka de 
politiska besluten i någon riktning är svårt att uttala 
sig om i det här skedet. 

Ett möjligt scenario med tanke på 
kommunikationer och befintliga samarbeten är att 
det fortsatta behovet av mellankommunala 
lösningar oberoende verksamhetsområde samlas 

kring och längs axeln Mariehamn-Jomala-Godby. 

Jomala kommun har idag avtal med Mariehamns 
kommun om att skolelever i Kalmarnäsområdet har 
sin skolgång i Strandnäs skola. I och med att 
förslaget kommer avtalet mellan Mariehamn och 
Jomala gällande skolgång i Strandnäs skola 
troligtvis att fortgå.

Jomala består av 4 648 invånare och blir i 
sjukommunsförslaget den näst största kommunen 
på Åland. Kommunen kommer enligt Åsubs 
basscenario att växa med 38 procent fram till år 
2040, vilket innebär att Jomala är den kommun 
som har högst procentuell befolkningstillväxt –
antalet invånare förväntas öka nästan lika mycket 
som antalet i Mariehamn. 

Kommunen får en fortsatt bärkraftig ekonomi. 
Försörjningskvoten för kommunen uppgår till 55 
procent, vilket är näst lägst bland de sju 
kommunerna. Den prognosticerade 
försörjningskvoten väntas öka med endast 8 
procentenheter fram till år 2040 enligt Åsubs 
basscenario vilket även är den lägsta ökningen.

Skattekraften är den näst högsta och uppgår till 20 
262 euro/inv. Jomala har även haft den största 
ökningen i skattekraft/inv. av de tilltänkta 
kommunerna sedan 2010. Kommunen är den enda 
av de sju som är skuldfri. Med en soliditet på 79,2 
%, vilket är näst högst bland de sju kommunerna, 

positiva resultaträkningar och lägst skatt har 
Jomala en i sammanhanget mycket bra ekonomisk 
utgångspunkt. 

Kommunen har haft relativt låg investeringstakt 
som ökat de senaste åren. Mot bakgrund av 
befolkningstillväxten kommer investeringstakten 
troligtvis behöva öka ännu mer framgent. 

Landskapsandelarna enligt det gamla systemet 
uppgår till 17,2 procent av intäkterna vilket är näst 
lägst bland kommunerna. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Lemland, Lumparland

Lemland och Lumparland binds samman av 
landskapsväg 3, och avstånden inom den 
sammanslagna kommunen skulle 
fortsättningsvis vara korta, den längsta 
resvägen inom kommunen blir cirka 30 
minuter med bil. Kommunen skulle ha två 
centrum, men det är troligt att den utveckling 
som sker i Lemland blir tongivande. 

Geografiskt ligger Lemland-Lumparland nära 
både Mariehamn och Jomala, och Lemland 
samarbetar idag med båda. Lemland har till 
exempel avtal med Mariehamns stad gällande 
skola för elever från Järsö-Nåtö området och 
avtal gällande brand- och räddning. Lemland 
och Lumparland  hör till Södra Ålands 
högstadiedistrikt k.f. i vilken bland annat 
Jomala ingår. Lemland, Jomala och 
Mariehamn är också tillsammans aktuella 
med diskussioner kring en gemensam lösning 
för en samordnad socialtjänst. Både 
Mariehamn och Jomala kommer troligtvis att 
uppfattas som potentiella samarbetspartners 
även i framtiden. 

Öarna Ängö och Bussö hör idag till Vårdö, 
men sammanbinds till fasta Åland genom 
färjeförbindelse till Lumparland. Vid en 
ändring av kommunindelningen skulle det 

vara naturligt att Bussö och Ängö överförs till 
kommunen Lemland-Lumparland. 

Lemland-Lumparland skulle få 2 389 
invånare och blir därmed den femte största 
kommunen på Åland. Kommunen kommer 
att växa med 21 procent fram till år 2040 
enligt Åsubs basprognos. 

Kommunen får en relativt bärkraftig 
ekonomi. Försörjningskvoten för kommunen 
uppgår till 59 procent, vilket är i paritet med 
genomsnittet för hela Åland. Den 
prognosticerade försörjningskvoten väntas 
öka med 20 procentenheter fram till år 2040 
enligt Åsubs basscenario. 

Skattekraften uppgår till 18 045 euro/inv. 
vilket är den tredje starkaste jämfört med de 
övriga kommunerna. Kommunen får lån på 1 
473  euro/inv och en soliditet på 61 %. 

Kommunen har även haft en låg 
investeringstakt historiskt som ökat de 
senaste åren och som troligtvis kommer 
behöva öka framgent. De ekonomiska 
resultaten har varit positiva sedan 2010, 
bortsett från 2013 och 2014. 

Sammantaget ger detta kommunen en stabil 

ekonomi de närmsta åren utan behov av allt 
för stora förändringar. Landskapsandelarna 
enligt det gamla systemet uppgår till 27,2 
procent av intäkterna vilket gör att 
kommunens ekonomi blir relativt kraftigt 
påverkade av svängningar i 
landskapsandelsystemet. 

För att behålla skatteintäkterna på 2014 års 
nivå skulle skattesatsen behöva uppgå till 
18,13 procent. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland

10

Oktober 2016

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2
0
1

0

2
0
1

2

2
0
1

4

2
0
1

6

2
0
1

8

2
0
2

0

2
0
2

2

2
0
2

4

2
0
2

6

2
0
2

8

2
0
3

0

2
0
3

2

2
0
3

4

2
0
3

6

2
0
3

8

2
0
4

0

Definitiv Åsub Basscenario

Befolkningsprognos 
Lemland-Lumparland



PwC

Brändö, Kumlinge

Det finns redan idag en befintlig färjetrafik 
som förbinder Kumlinge och Brändö. 
Restiden med bil mellan Kumlinge och 
Brändö där dagens kommunkanslier är 
belägna, är strax över en timme. Bosättning 
finns även på andra öar, exempelvis Seglinge 
och Enklinge samt Lappo, Jurmo och 
Asterholma. Den så kallade Norra linjen i 
skärgårdstrafiken förbinder Enklinge, 
Kumlinge, Lappo och Brändö (Torsholma) 
och trafiken till andra öar sker bland annat 
genom kommunintern trafik.

Kommunerna har fört diskussioner om 
möjliga samarbeten, men detta har inte 
utmynnat i konkreta avtal. På grund av de 
geografiska förutsättningarna är det tänkbart 
att servicen även i fortsättningen utformas 
enligt nuvarande kommunikationer och 
befintliga servicepunkter. Det är väsentlig att 
digitala lösningar tas fram för att underlätta 
kontakter mellan kommunen och invånarna, 
mötesdeltagande och givande av service. 

Resvägen för båda kommunerna till fasta 
Åland går via Hummelvik, Vårdö.  Resvägen 
från Kumlinge till Hummelvik är strax under 
1,5 h. För boende på Brändö är det dock 
närmare att ta sig till fasta Finland och den 

service som till exempel Åbo erbjuder, än att 
ta sig till Godby eller Mariehamn. Den 
sammanslagna kommunen har således att 
förhålla sig till och utveckla 
kommunikationerna öster- och västerut.

Kommunens befolkning skulle uppgå till 787 
invånare vilket innebär att kommunen blir 
den minsta av de sju. Den närmsta historiska 
utvecklingen är negativ, men enligt Åsubs 
basscenario förväntas folkmängden öka med 
fem procent fram till år 2040.  Även 
försörjningskvoten har de närmsta åren 
minskat men förväntas enligt prognosen öka 
med 65 procentenheter fram till år 2040. År 
2027 förväntas försörjningskvoten överstiga 
1. 

Skattekraften uppgår till 17 241 euro/inv. 
vilket är den fjärde starkaste jämfört med de 
övriga kommunerna. Kommunen får lån på 1 
312 euro/inv och en soliditet på 74,6 %. 

Räkenskapsårets resultat har varit positivt 
sedan år 2010 bortsett från 2012. 
Investeringstaktakten har varit låg, men har 
under de senaste åren ökat och behöver 
troligtvis öka framgent i delar av delar av 
kommunen. Andelen intäkter som är 

landskapsandelar utifrån det gamla systemet 
blir högst i Brändö-Kumlinge bland de sju 
kommunerna och uppgår till 38,9 procent. 

Sammantaget ger den stigande 
försörjningskvoten i förhållande till en 
relativt liten befolkning och ett stort 
beroende av landskapsandelar vid handen att 
kommunen kommer vara relativt ekonomiskt 
sårbar framgent. Den största utmaningen är 
en stillastående andel yngre och en ökad 
andel äldre invånare. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Sottunga, Föglö, Kökar

En sammanslagning av Föglö-Sottunga-Kökar 
understöds av den nuvarande färjetrafiken. 
Föglö-Sottunga-Kökar binds samman genom 
färjetrafiken som går från Långnäs till Överö 
(Föglö), Sottunga och Kökar. Trots 
förbindelserna kan konstateras att den nya 
kommunen har geografiska utmaningar i och 
med det långa avståndet mellan Kökar och de 
två andra kommunerna. Restiden mellan Kökar 
och Sottunga är med dagens färjetrafik cirka 1,5 
h och ytterligare 0,5 timmars resväg från 
Sottunga till Föglö (Överö).  De planer på 
kortrutt som är under planering skulle komma 
att förkorta restiden inom den sammanslagna 
kommunen Föglö-Sottunga-Kökar.

Kommunerna har samarbetat genom åren, 
bland annat delar Sottunga och Kökar på 
socialsekreterare idag och skolelever från 
Sottunga ha tidvis haft vissa skoldagar på Föglö. 
Det finns därmed redan gemensamma rutiner 
som kan utvecklas vidare. 

Föglö blir troligtvis centrum i den nya 
kommunen, mer än hälften av den nya 
kommunens invånare är bosatta här. Föglö har 
kort avstånd till fasta Åland genom 
färjförbindelsen mellan Svinö och Degerby och 
arbetspendling både från och till Föglö är 
möjligt. På grund av de geografiska 
förhållandena är det dock inte troligt att en 

koncentration av närservicen till endast Föglö är 
genomförbar. Digitala lösningar kan underlätta 
kontakter mellan kommunen och invånarna, 
mötesdeltagande och givande av service.

Invånarantalet, med de 903 invånarna i 
kommunen skulle bli den näst lägsta av de sju 
kommunerna. Även om invånarantalet har 
sjunkit sedan 2010 förväntas befolkningen öka i 
antal enligt Åsubs basscenario. Ökningen till 
2040 är den näst lägsta och motsvarar åtta 
procent. Försörjningskvoten har sedan 2010 
ökat och uppgår 2014 till 73 procent, vilket 
skulle innebära att kommunen får den högsta 
försörjningskvoten på Åland bland de sju 
kommunerna. Prognosen innebär även att 

kommunen får den största ökningen av 
försörjningskvoten fram till 2040 med 67 
procent. År 2025 förväntas försörjningskvoten 
överstiga 1. 

Skattekraften uppgår till 17 101 euro/inv. vilket 
är den femte starkaste jämfört med de övriga 
kommunerna. Bolagsskatten utgör komparativt 
en stor del av den totala skattekraften. 
Kommunens lånestock blir högst med 3 691 
euro/inv. samtidigt som soliditeten ser hyfsat 
stark ut på 63,0%.

Räkenskapsårets resultat har varit positivt sedan 
år 2010 bortsett från 2012. 
Investeringstaktakten har varit väldigt låg och 
kommer troligtvis behöva öka.

Andelen intäkter som är landskapsandelar 
utifrån det gamla systemet är näst högst bland 
de sju kommunerna och uppgår till 36,2% 
procent.

Sammantaget ger den stigande 
försörjningskvoten i förhållande till en relativt 
liten befolkning och ett stort beroende av 
landskapsandelar vid handen att kommunen 
kommer vara relativt ekonomiskt sårbar 
framgent. Den största utmaningen är en 
stillastående andel yngre och en ökad andel 
äldre invånare.

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Geta, Saltvik, Finström, Vårdö, Sund

Kommunen utgör en geografisk väl 
sammanhållen kommun med restider på ca 
en timme tvärs över kommunen. Kommunen 
kommer att bestå av flera regioncentra men 
med en viss tonvikt mot Godby. Den 
tilltänkta kommunen följer nuvarande 
samarbetsmönster i väldig hög utsträckning 
vilket bör förenkla för utvidgade samarbeten 
och utbyten i och med den ny kommunen. 

I och med att kommungränserna tas bort ser 
möjligheterna kring att samverka kring 
närservicen mycket god ut i kommunen när 
närservicen kan utöka sina 
upptagningsområden till närliggande 
områden på andra sidan nuvarande 
kommungräns. 

Organisatoriskt och ekonomiskt ser denna 
kommunkonstellation ut att vara den 
kommun som bäst stöttar upp varandras 
olika utmaningar och på sikt bäst kan öka 
sina förutsättningar för att bedriva en effektiv 
närservice. Kommunens storlek och 
befolkningsunderlag innebär också att 
kommunen till stor del skulle klara av att 
sköta de flesta kommunala åtagandena utan 
behov av att samarbeta med andra 
kommuner. 

Den tilltänkta kommunen får i utgångläget en 
relativt god ekonomi, försörjningskvoten 
ligger på 62,7 procent men är svagt ökande.  

Låneskulden kommer sammantaget uppgå 
till 2 367 euro per invånare vilket den tredje 
högsta av de föreslagna kommunerna. 
Soliditeten i kommunen kommer att uppgå 
till 53 procent - vilket är lägst av samtliga 
kommuner. Detta kan förklaras av att ett 
antal kommuner medvetet valt korta 
avskrivningstider vilket minskat tillgångarna 
i balansräkningen.

Utmaningen för den tilltänkta kommunen 

ligger i att kommunen de senaste åren har 
haft låga investeringar. Risken är att det kan 
behöva ökas för att möta utvecklingen. 
Genomsnittet av investeringarna de senaste 
fem åren jämfört med övriga sju kommuner 
ligger dock relativt högt.

Skattekraften i kommunen kommer att uppgå 
till 16 612 euro vilket kommer att vara näst 
lägst av de sju kommunerna. Detta resulterar 
i att andelen landskapsandelar, enligt det 
gamla systemet, skulle uppgå till 32 procent 
av finansieringen. 

En stor utmaning inom kommunen är det 
stora skillnaderna i skattesats, mellan 16,75 
till 19,50. För erhålla samma skatteintäkter 
som idag skulle kommunen behöva ha en 
skattesats på 18,48. Det innebär en höjning 
för de boende i Saltvik och Geta och en 
sänkning för de boende i Sund och Finström. 

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Folkmängd

Förslag alternativ kommunstruktur Åland

14

Oktober 2016

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

2
0
1
0

2
0
1
5

2
0
2
0

2
0
2
5

2
0
3
0

2
0
3
5

2
0
4
0

Folkmängd 2010-2040

Hammarland-Eckerö Jomala

Sottunga-Kökar-Föglö Lemland-Lumparland

Mariehamn Norra fastlandet

Norra skärgården

Sjukommunsförslaget innebär att kommunerna får något 
mindre skillnader i folkmängd jämfört med nuvarande 
kommunindelning. 

Dock kvarstår stora skillnader i folkmängd mellan 
skärgårdens två kommuner och Mariehamn. 

Enligt Åsubs basscenario finns stora skillnader tillväxten 
mellan kommunerna som innebär att de större 
kommunerna generellt sett har en högre relativ 
befolkningsökning jämfört med skärgårdskommunerna.
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Försörjningskvot

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Skillnader i försörjningskvoten jämnas ut 
något jämfört med skillnaderna som finns i 
nuvarande kommunstruktur. 

Den största skillnaden i försörjningskvot 2014 
återfinns mellan Mariehamn (0,54) och 
Sottunga-Kökar-Föglö (0,73).

Enligt prognosen kommer 
skärgårdskommunerna passera en 
försörjningskvot om 1 kring år 2025-2027. En 
försörjningskvot på mer än 1 innebär att 
antalet invånare i åldern 0–14 år samt 65 år 
och äldre överstiger antalet invånare i åldern 
15–64 år (arbetsför befolkning).

Övriga kommuner klarar sig enligt prognosen 
förhållandevis väl med en mer stabilt ökande 
försörjningskvot fram till år 2040.

Som tidigare konstaterats ligger utmaningen 
vad gäller försörjningskvoten bland 
skärgårdskommunerna främst i en ökad andel 
invånare över 65 år, samtidigt som andelen 
barn under 15 år minskar något.
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Soliditet & Lånestock

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Skillnader i soliditet mellan kommunerna jämnas ut något jämfört med nuläget. Norra 
fastlandet får lägst soliditet (52,5 %) medan Hammarland-Eckerö står sig bäst (85,1 %).

Lånestocken mätt i euro per invånare jämnas ut jämfört med nuvarande struktur. Stora 
skillnader finns dock mellan angränsande kommuner som exempelvis mellan Jomala och 
Mariehamn samt mellan norra och södra skärgården.
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Skattekraft

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Mariehamn uppvisar högst skattekraft per 
invånare på 22 559 € år 2014 medan 
Hammarland-Eckerö uppvisar lägst 
skattekraft (15 290€/inv.). Samtliga 
kommuner bortsett från Mariehamn visar en 
ökning i skattekraften sedan 2010 där Jomala 
uppvisar den högsta procentuella ökningen 
och Norra fastlandet den lägsta ökningen 
(bortsett från Mariehamn). Exkluderas 
bolagsskatter i beräkningen visar även 
Mariehamn en ökning i skattekraft. 
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Investeringar
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Investeringstakten i euro per invånare sticker 
ut för Mariehamn som ligger 42 gånger högre 
än Sottunga-Kökar-Föglö år 2014. 

Investeringstakterna har i flera av 
kommunerna legat relativt lågt och kommer i 
dessa kommuner troligtvis behöva öka 
framgent.
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Finansiering
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Andelen landskapsandelar (enligt det gamla 
systemet) som andel av kommunens intäkter 
varierar mellan de sju kommunerna. 

Mariehamn har lägst andel intäkter från 
landskapsandelar och högst 
verksamhetsintäkter, medan Jomala har 
högst andel skatteintäkter. 

Högsta andel landskapsandelar har 
skärgårdskommunerna tätt följt av 
Hammarland-Eckerö och Norra fastlandet.



PwC

Relativ skuldsättning

Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Sjukommunsförslaget innebär stora 
variationer i relativ skuldsättning mellan de 
sju kommunerna.

Den relativa skuldsättningen definieras som 
(Främmande kapital – Erhållna 
förskott)/Driftsinkomster. Måttet visar hur 
stor del av kommunens driftsinkomster som 
skulle behövas för återbetalning av det 
främmande kapitalet. 

Den relativa skuldsättningen blir enligt 
sjukommunsförslaget högst i Sottunga-Kökar-
Föglö och högst följt av Mariehamn och Norra 
fastlandet och lägst i Hammarland-Eckerö 
och Jomala.
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Resultat
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De sju kommunerna uppvisar stora skillnader i 
räkenskapsperiodens resultat mätt som procent 
av intäkterna. Skillnaderna är dock inte särskilt 
mycket större än i fyrkommunsförslaget. 
Mariehamn uppvisar klart bäst resultat på 22,8 % 
år 2014, vilket förklaras av engångsposter. Jomala 
är den kommun som historiskt visat det mest 
stabila resultatet.
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För att de sju kommunerna ska få in samma 
skatteintäkter behöver skattesatserna jämkas i de 
14 kommuner där en sammanslagning sker. Södra 
skärgården och Norra fastlandet får högst 
skattesatser (18,33 %) medan Jomala får lägst 
skattesats. Norra skärgården är den 
sammanslagningskommun som får lägst 
skattesats givet en bibehållen intäktsnivå. 
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Hållbar samhällsutveckling och fysisk planering 

I enlighet med anbudsbegäran har de lagda 
förslagen beaktas ur de sju perspektiven: 

1. Hållbar samhällsutveckling och fysisk 
planering 

2. Närhet och tillgänglighet, 

3. Demokrati, transparens och delaktighet

4. Kvalitet, kompetens och 
verksamhetsutveckling

5. Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet

6. Ekonomisk bärkraft och effektivitet 
inklusive försörjningskvoten

7. Skärgårdens särskilda behov

Utgångspunkt 
Genom fysiska strukturer i samhället kan 
många positiva effekter - och synergieffekter 
uppstå, ett helhetsperspektiv och planering av 
samhället för att bättre möta våra framtida 
utmaningar blir allt viktigare.

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.

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 likaväl 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.

Reflektion
En sammanslagning enligt 
sjukommunsförslaget innebär att den 
kommunala resursfördelningen för exempelvis 
investeringar i tätortsmiljöer eller i annan fysisk 
planering får ökad kapacitet och kan riktas. 
Flera kommunföreträdare lyfter under den 
avslutande workshopen att förslaget innebär 
rimliga regionala proportioner, dvs. dragkamp 
om resurser mellan kommundelar uppfattas 
öka, samtidigt som effekten bedöms bli 
hanterbar. Att enheterna fortfarande blir 
förhållandevis små innebär dock enligt vissa 
kommunföreträdare att storskalig 
samhällsutveckling och fysisk planering 
begränsas med sjukommunsförlaget. Mer 
enhetliga regler vad gäller exempelvis bygglov 
förväntas förenkla för invånare. Samtidigt 
framförs risken att den lokala kunskapen blad 
kommunens handläggare i 
handläggningsprocessen minskar.
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Närhet och tillgänglighet

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 bör ställas i relation till service och beslutsfattande. 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.

Reflektion
Liksom i tidigare förslag görs en distinktion mellan närservice (skola, förskola, bibliotek samt till del servicehem) och generell service 
(ekonomifunktioner, kansli, kommundirektör, byggnadsinspektör och liknande). För medborgarna innebär den generella servicen närhet till 
kommunkansli, möjlighet att träffa kommundirektör samt närheten till de politiska beslutsfattarna. Utgångpunkten har varit att förflyttningar 
eller nedläggningar av närservicen påverkar medborgarna direkt i mycket högre utsträckning än förändringar inom den generella servicen 
eftersom denna i lägre grad dagligen nyttjas av kommunmedborgarna. 

Sjukommunsförslaget innebär att ingen av de tilltänkta kommunerna initialt har några ekonomiska svårigheter och således inget akut behov av 
omstruktureringar inom närservicen. I likhet med vad som konstaterats i Förslag 2 där Åland delas in i fyra kommuner bör därför en 
effektivisering inom närservicen i ett initialt skede fokusera på att på ett bättre sätt utnyttja befintliga resurser i form av större 
upptagningsområden, gemensamma tjänster och eventuella specialinriktningar inom närservicen snarare än nedläggningar eller stora 
omstruktureringar. Vad gäller den generella servicen förväntas dock sammanslagningen enligt sjukommunsförslaget innebära att möjligheterna 
att träffa exempelvis kommundirektör, byggnadsinspektör eller politiska beslutsfattare minska eftersom resvägen i många fall ökas jämfört med 
idag. 

Under workshoparbetet lyfte flera kommunföreträdare fram att en sammanslagning enligt sjukommunsalternativet i hög utsträckning beaktar 
nuvarande närhet till den generella servicen, vilket uppfattas som positivt jämfört med förslagen med färre kommuner. För närhet och 
tillgänglighet i skärgården framförs att förslaget innebär en försämring samtidigt som kommunerna kan kvarstå som just skärgårdskommuner, 
vilket av somliga uppfattas som positivt. Var centrum för den kommunala servicen ska ligga geografiskt i de nya kommunerna framförs som en 
viktig kommande diskussion, vid en sammanslagning enligt sjukommunsförslaget. Det framhålls även att samlade resurser kan innebära 
utveckling av fler regioncentrum/lokala centralorter med kommunal service. Flera kommunföreträdare lyfter dock att positiva effekter utifrån 
ett närhets- och tillgänglighetsperspektiv förväntas bli marginella eller helt utebli jämfört med nuläget. 
Förslag alternativ kommunstruktur Åland
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Demokrati, transparens och delaktighet

Utgångspunkt
Demokrati, transparens och delaktighet berör främst formerna för det representativa demokratiska systemet: hur förtroendevalda organiseras i 
politiska församlingar (lokalt och regionalt) är centralt för detta perspektiv. Det handlar om antal förtroendevalda, representativiteten hos dessa 
och beslutsmakt på olika nivåer m.m. Ett demokratiskt system förutsätter en hög grad av transparens och delaktighet vilket är viktigt att beakta. 
Hur kommunstrukturer påverkar tillgång för medborgare att finna representation via till exempel politiska partier i allmänna val ska också 
belysas. Detta är särskilt viktigt utifrån en representativitetssynpunkt. Det handlar även om villkoren för de förtroendevalda: förutsättningarna 
för att vilja engagera sig politiskt och behålla sitt uppdrag.

Medborgare görs delaktiga 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. 

Reflektion
Sjukommunsförslaget innebär att Mariehamn och Jomala förblir oförändrade medan resterande kommuner i konstellationer om minst två och 
maximalt fem kommuner går samman. Med förslaget kommer därför antalet förtroendevalda mest sannolikt att minska totalt på Åland, bortsett 
från i de två kommuner som nämns ovan. Utifrån resultatet från den avslutande workshopen lyfts positiva effekter fram som innebär att den 
demokratiska representationen i fullmäktige i hög utsträckning kan bibehållas jämfört med övriga förslag. Något färre samarbetsavtal (i och 
med att kommuner som idag samarbetar genom avtal istället utgör samma kommun) kan stärka ansvarsutkrävandet genom en mer direkt 
koppling till direktvalda politiker. Även större politisk kompetensförsörjning bland förtroendevalda och ökade möjligheter för delaktighet lyfts 
fram som positivt. Att beslut ska fattas så nära invånarna som möjligt ges hög relevans bland flertalet kommunrepresentanter och betraktas 
utifrån sjukommunsförslaget bli lidande jämfört med nuläget samtidigt som många anser att det är en skälig försämring i sammanhanget. 
Närheten till det politiska beslutsfattandet utifrån nuvarande kommungränser är någonting som tillmäts högt värde bland många 
kommunföreträdare på den avslutande workshopen. Detta bedöms kunna behållas i högre utsträckning i sjukommunsförslaget än i övriga 
förslag.

Förslag alternativ kommunstruktur Åland

25

Oktober 2016



PwC

Kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling

Utgångspunkt
Organiseringen av den offentliga verksamheten har bäring på 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 kompetenskriteriet 
finns 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 beroende 
av bl. a. närhet, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Ur en produktionsaspekt går att argumentera för att en större organisation kan ha bättre 
ekonomiska och utvecklingsmässiga förutsättningar – som att exempelvis 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. 

Reflektion

Resultatet från den avslutande workshopen med kommunföreträdarna visar att förväntade positiva effekter av en sammanslagning enligt sjukommunsförslaget 
anses vara särskilt relevant att beakta. Ökade möjligheter för specialisering som större kommunala enheter medför värderas med andra ord högt av många av de 
kommuner som deltog i den avslutande workshopen. Sjukommunsalternativet kan enligt kommunföreträdarna samtidigt medföra att korta beslutsvägar och 
lokalkännedom försvagas jämfört med dagens situation. 

En sammanslagning medför å andra sidan större möjlighet att attrahera kärnkompetenser och frigöra utrymme till mer specialiserade kompetenser. För de i 
sjukommunsförslaget minsta kommunerna blir dock inte denna effekt lika kännbar utifrån det som framkommit under workshopen. En risk för att den 
personella kompetensen koncentreras till en viss ort lyfts även under workshopen, vilket av flera anses vara negativt. Å andra sidan kan en centralisering av 
kommunens personella kompetens vara positivt för det kollegiala utbytet inom yrkesgrupper. Vidare lyfts av vissa kommunföreträdare i den avslutande 
workshopen risken för överbyråkratisering. Vi menar att detta dock bör ställas i relation till hur rättssäkerhet värderas.

Sjukommunsförslaget kommer sannolikt innebära att de tjänstemän som i dagsläget utför flera typer av uppgifter i flera kommuner kan specialiseras utifrån 
arbetsuppgifter för att öka specialistkunskapen. I det fall kommunen bedömer att lokalkännedomen är av så pass stor vikt kan den växlas in mot en alternativ 
kostnad om ett visst mått av specialisering eftersom kommunerna utifrån det ekonomiska utgångsläget inte behöver minska antalet anställda i ett akut läge. Det 
är således viktigt att framåt analysera inom vilka områden denna effekt kan realiseras och inom vilka områden lokalkännedomen behöver bevaras för att ge 
medborgarna bästa möjliga service.
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Integritet, rättssäkerhet och jämlikhet

Utgångspunkt
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.

Reflektion
På den avslutande workshopen lyftes att sjukommunsförslaget kan skapa bättre förutsättningar för att upprätthålla rättssäkerheten genom att 
bl.a. jävsfrågor kan undvikas i högre utsträckning än i dagsläget. Ju större enheter desto mindre risk för att stöta på jävsproblem, enligt dessa 
resonemang. Stärkt integritet för invånare i sociala frågor är även något som lyfts som positivt med förslaget. Att kommuninvånare skulle bli 
mer anonyma har lyfts som något negativt i detta sammanhang, med innebörden att enskilda kommunalarbetares kunskaper om enskilda
individer i samhället skulle minska om sjukommunsförslaget genomförs. Detta skulle även påverka rättssäkerheten negativt enligt somliga. Att 
fler tjänstemän skulle kunna bli involverade i handläggningsprocessen upplevs av flera kommunföreträdare som positivt för rättssäkerheten. 
Ökad jämlikhet i servicenivåer upplevs av flera som en positiv effekt som sjukommunsförslaget kan bidra till. Avseende integritet, rättssäkerhet 
och jämlikhet noterar vi att det är flera kommunföreträdare som framfört att de positiva effekterna i förhållande till nuläget är betydligt mer 
relevanta än de negativa effekterna vid en sammanslagning enligt sjukommunsförslaget. 
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Ekonomisk bärkraft och effektivitet inklusive 
försörjningskvoten

Utgångspunkt
Organisationen av servicen bör skapa en tillräcklig inkomstbas och kapacitet för att möta omvärldsförändringar, framtidens utmaningar och behov, som 
exempelvis att försörjningskvoten bedöms öka. Organisationen bör främja kostnadseffektivitet samt att avsedda resultat och effekter uppnås. Offentlig 
verksamhet bör även uppfylla krav på hållbarhet i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende. Tillräckliga ekonomiska resurser skapar därtill 
förutsättningar för reella prioriteringar mellan verksamheter och ger därmed substans till demokratiaspekten. En utgångspunkt av betydelse är också att 
beslutsmakten så långt som möjligt sammanfaller med det ekonomiska ansvaret, så att den som fattar beslut om verksamheten även ansvarar för finansieringen. 
Om uppdraget att sköta en verksamhet ges av landskapet via ny lagstiftning borde det således också inbegripa att landskapet har ett ansvar för att verksamheten 
finansieras utifrån den kvalitetsnivå som lagstiftningen anger. Påverkan på ekonomisk självfinansieringsgrad kommer belysas: hur de olika 
kommunstrukturerna påverkar kommunernas budget avseende hur stor del som finansieras av egna medel och av landskapsandelar.

Reflektion
Medan stor vikt har lagts vid att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan kommunerna i fyrkommunsförslaget, förflyttas fokus i detta förslag istället till 
att värna de perspektiv som vi upplevt att kommunföreträdarna under workshopsen har lyft som svagheter med både Åland som en kommun och 
fyrkommunsförslaget. Vi har även konstaterat att ett antal kommuner uppvisar tecken på ekonomiska utmaningar såsom negativa resultat eller stor lånebörda. 
De flesta av de 16 kommunerna på Åland har dock ett relativt stabilt ekonomiskt läge idag. Däremot finns en sårbarhet för förändringar – som slår väldigt hårt 
mot många av kommunernas ekonomi. Detta kan urskiljas genom kraftiga svängningar i resultaten, svag soliditet i kombination med långa perioder av låga
investeringar samt relativt små ekonomier där ett fåtal nya brukare inom vissa verksamhetstyper skulle innebära betydande effekter på den enskilda 
kommunens ekonomi. 

Sjukommunsförslaget innebär att strukturella skillnader mellan kommunerna gällande ekonomiskt bärkraft jämnas ut bara i begränsad utsträckning. I och med 
sammanslagningen minskar skillnaderna i skattekraft från nära 90 procent till ca 48 procent, försörjningskvoterna jämnas ut mellan de flesta och beroendet av 
landskapsandelar minskar något för flera kommuner. De största skillnaderna blir i sjukommunsförslaget den mellan skärgårdskommunerna och kommunerna 
på fasta Åland, där skärgårdskommunernas utmaning innebär en fortsatt sårbarhet mot ökade utgifter. Vår bedömning är att den ökade försörjningskvoten i 
skärgårdskommunerna framförallt förklaras av en åldrande befolkning, vilket skulle bli den största utmaningen. Enligt prognosen passerar de två 
skärgårdskommunerna i detta förslag en försörjningskvot om 1 inom tio års tid. Skärgårdskommunerna skulle inte ha rimliga förutsättningar för att minska 
andra kommunala utgifter eller öka skatteintäkterna i den mån att det kan täcka utgifterna som medförs av ett ökat behov av äldrevårdsplaceringar. Detta skulle 
medföra att ekonomin i allt högre grad blir beroende av landskapsandelar, vilket undergräver möjligheter för dessa kommuner att göra aktiva politiska 
prioriteringar för den kommunala verksamheten i övrigt. Den långsiktiga ekonomiska bärkraften (t.o.m. år 2040)  inom såväl nuvarande som tilltänkta 
kommuner kommer dock analysernas och beskrivas i nästa steg av utredningsprocessen, vilket kommer tydliggöra de effektiviseringskrav som de tre olika 
förslagen, liksom att fortsätta enligt nuvarande kommunstruktur, innebär. 
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Skärgårdens särskilda behov

Utgångspunkt
Skärgårdens särskilda behov skiljer sig från övriga perspektiv som beskrivits ovan eftersom det kommer belysas särskilt inom respektive perspektiv.

Som skärgård definieras öar utan fast förbindelse. Målsättningen enligt landskapets budget år 2016 är “en fortsatt spridd bosättning i landskapet och en 
befolkningsutveckling i alla regioner”. För bevarande av fast bosättning i skärgården är tillräckliga möjligheter till utkomst, kommunikationer och basservice 
avgörande faktorer. 

Närhet och tillgänglighet är aspekter som har särskild betydelse för skärgården i diskussionerna om kommunstrukturen. Tillgänglighet till service kan mätas i 
tid eller avstånd, För vissa typer av basservice är fysisk närhet avgörande för att servicen ska upplevas som meningsfull, vilket omfattar bland annat barnomsorg, 
grundskola, äldreomsorg, bibliotek och brand- och räddningsväsendet. Det är inte bara kommunikationerna till och från skärgården som har betydelse för 
organisationen av verksamheterna utan även kommunikationerna mellan skärgårdens olika delar. Skärgårdstrafiken organiseras och finansieras på 
landskapsnivå, varför en samsyn om till exempel näringslivets, landskapets och den kommunala servicens behov behöver finns mellan parterna.

Viss offentlig service kan produceras på distans och tillgänglighet kan uppnås med tekniska lösningar. Detta ska förstås i dubbel bemärkelse, det vill säga att 
skärgården inte endast uppfattas som mottagare av service som produceras på distans, utan även som enheter med möjlighet att producera service som genom 
olika medel görs tillgänglig för övriga Åland. Servicenivån behöver analyseras i relation till de kostnader som servicenivån är förenad med, vilket inte bara gäller 
skärgården utan hela Åland.

Reflektion
Skärgårdens särskilda behov beaktas som ovan beskrivits ur samtliga perspektiv. Att skärgården utan fasta förbindelser, med långa resvägar och en geografisk 
splittring har speciella behov jämfört övriga kommuner är som tidigare konstaterat oomtvistat. Vårt sjukommunsförslag innebär en renodling till två separata 
skärgårdskommuner. I förslaget har, jämfört med övriga förslag, främst negativa effekter utifrån perspektivet närhet och tillgänglighet försökt dämpas på 
bekostnad av en relativt svag effekt vad gäller att stärka den ekonomiska bärkraften i skärgårdskommunerna. Förslaget utgår liksom fyrkommunsförslaget från 
en tro på att skärgårdsbefolkningen som helhet har bäst förståelse för vilka behov som behöver säkerställas för en levande skärgård och att denna kan behållas 
via en demokratisk och strukturell organisation som i huvudsak består av skärgårdsbor. Under intervjuerna med skärgårdskommunerna uttrycktes en särskild 
oro över att i en framtida sammanslagning utgöra en perifer del av en större, ny kommun. Denna uppfattning har bekräftats under workshoparbetet med 
kommunföreträdarna. Vidare visade den avslutande workshopen att de fyra medverkande skärgårdskommunernas företrädare har relativt olika åsikter om vad 
som är de mest relevanta positiva effekterna att beakta vid en sammanslagning enligt sjukommunsförslaget. Vad gäller de negativa effekterna finns en tydlig 
samstämmighet inom den södra skärgårdskommunen (enligt sjukommunsförslaget) som innebär att de negativa effekterna av ett fortsatt beroende av 
landskapsandelar bör beaktas särskilt. Vad gäller den norra skärgårdskommunen framförs av den kommun som medverkat under den avslutande workshopen 
att det finns en oro för att sjukommunsförslaget kan innebära minskad service, samt inverka negativt på möjligheterna till demokratisk påverkan och identitet.
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