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Remissvar kommunstrukturreform 

Vi vill tacka för möjligheten att avge synpunkter gällande förslaget på kommunstrukturreformen på 

Åland. Förslaget har flera implikationer på hållbarhetsaspekter, varför vi ser det som självklart att 

delta i remissprocessen.  

Kommunstrukturreformen har haft en särskild tyngd i den åländska samhällsdebatten under de 

senaste åren. Namninsamlingar, folkomröstningar och mediala utspel har präglat debatten, vilken 

har kommit att fokusera särskilt på ekonomiska inbesparingar, ekonomisk stabilitet och tryggande 

av samhällsservice. Dock har hållbarhetsaspekterna kommit att ligga i skymundan vilket vi här vill 

uppmärksamma.  

 

Nödvändigheten av en hållbarhetsdefinition 

Idag föreligger en inflation i begreppet hållbarhet, vilket ökar behovet av en stark och tydlig 

definition. Genom de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda har 

Åland tydligt befäst sin uppfattning av begreppet. En internationellt använd och vetenskapligt 

förankrad definition lägger nämligen grunden för det åländska hållbarhetsarbetet i form av fyra 

hållbarhetsprinciper: 

I det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk… 

… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (fossila bränslen, metaller och 

mineraler) 

… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (syntetiska substanser, 

kemikalier, som innehåller svårnedbrytbara ämnen; eller naturliga substanser som 

omsätts i större mängder än naturen kan ta hand om) 
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… undanträngning av fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, 

fisk eller matjord; intrång i viktiga naturområden för t ex byggande, introduktion av 

främmande och invasiva arter, produktion som resulterar i avfall istället för slutna 

kretslopp) 

… och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella 

hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande 

 

Det är glädjande att se att landskapsregeringen i sin allmänna motivering, kapitel 1.2. anger 

agendan som dess huvudsakliga fundament i politiska förändringsprocesser i allmänhet och 

bevekelsegrund för förslaget i synnerhet. Däremot föreligger en oklarhet vad gäller det frekvent 

använda begreppet ekonomisk hållbarhet. Det är ett högtflytande begrepp som Åland inte genom 

agendan har förklarat eller ens lagt sikte på. Om man avser de nya kommunernas ökade finansiella 

robusthet eller tålighet mot årliga avvikelser, bör sådana vedertagna begrepp istället användas. Det 

är i vår mening missvisande och urholkande att använda ordet hållbar i sammanhang där de inte 

kopplar till agendan eller de fyra hållbarhetsprinciperna.  

 

Svag konsekvensbeskrivning 

Kommunstrukturreformen motiveras med att ökande övergripande samarbete krävs för att ”uppnå 

de högt ställda målen”. Som exempel anges mark- och vattenplanering, avfallsreduktion, 

energiförsörjning och vatten- och avloppsförsörjning. Miljökonsekvenserna anges tydligare i kapitel 

4.3 om än i enbart fyra stycken. Vi skulle i detta avseende gärna få förklarat på vilka sätt som 

kommunstrukturreformen är tänkt att förverkliga agendans sju strategiska utvecklingsmål istället 

för att olika temaområden lyfts. Om reformen är tänkt att utöka hållbarhetsarbetet generellt i vissa 

omnämnda övergripande områden, är det svårt att ställa sig till hur de möjliga konsekvenserna 

skulle kunna tänkas vara utifrån det planerade ”utökade samarbetet”. Lagförslag med en sådan 

dignitet som detta bör ha ett tydligare konsekvensbeskrivning vad gäller huruvida och i vilken mån 

agendan kan förverkligas med förslaget eller inte.  

 

Avfallsfrågan som exempel 

Trots att konsekvensbeskrivningen är tämligen svag är de inledda spåren självklart inte tagna ur 

luften. Ur de teman som omnämns i förslaget står avfallsfrågan som ett gott exempel på en 

hållbarhetsutmaning som kan ta steg framåt mot beaktande av det sjunde strategiska 
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utvecklingsmålet i agendan. Ur avfallssynpunkt är större enheter nämligen troligtvis av godo. Det 

ger kraft för att utbilda personal, implementera ny lagstiftning, uppfylla informationskravet mot 

privatpersoner, koncentrera resurser för ökad återvinning och kan smida planering av 

gemensamma bioavfallsanläggningar. Med färre och större enheter finns förutsättningar också för 

en aktivare inspektion. Idag ses avstjälpningsplatser nämligen lite här och där; svarta sopsäckar på 

fel ställen identifieras alltjämt. Tendensen att anmäla dessa ”svarta sopsäckar” möts med färre 

kommuner också upp med större samverkan mellan kommunerna då inspektörer sällan vill stöta sig 

med byborna. Dessutom kan jävsfrågor undvikas. 

Samma typ av övergripande resonemang kan göras för de temaområden landskapsregeringen 

beskriver. Större enheter och/eller mer samarbete ger alltså bättre möjligheter till rättssäkerhet, 

lika behandling oavsett bostadsort, professionalism hos tjänstemän och beredning av ärenden ur 

ett hållbarhetsperspektiv. 

  

Utökad samhällsplanering 

Genomgående förekommer i förslaget den utökade möjligheten för övergripande 

samhällsplanering. Vi har flera exempel på Åland där bristande samarbete orsakat bland annat det 

simultana anläggandet av två badhus och icke-fungerande kollektivtrafik till området kring Maxinge 

som nu utvidgas. Med färre kommuner kan säkerligen flera sådana ”fadäser” undvikas. 

”Det finns vackrare eller likadana områden i andra kommuner”, är vidare en alltför vanlig 

kommentar av kommunalpolitiker när man föreslås skydda kultur- eller naturmiljöer i 

kommunernas planer. Vi bedömer att det onödigt fokuserade jämförande tänkandet kommer att 

försvinna då en helhetssyn kommer att anläggas på hållbarhetsfrågor av allmänintresse såsom 

skyddade landskapsbilder.  

Utökad samhällsplanering skapar också förutsättningar för att minska det åländska 

”satellitsystemet” där bostadsområden finns långt borta från servicecentra. Indikationer gör 

gällande att den kommande revideringen av plan- och bygglagen går mot att kommunerna bör ha 

en generalplan för hela kommunen istället för nuvarande ”frimärksplanering” eller ”byplanering”. I 

kombination med färre och ekonomiskt robustare kommuner kan detta ha en sådan effekt på den 

åländska samhällsplaneringen att olika värden och intressen kan jämkas bättre än tidigare. Detta 

minskar också sannolikheten för tröga besvärsprocesser som cementerar det nuvarande 

mosaikartade markägarsamhället och ”not-in-my-backyard” tänkandet. Vi vill därför att 
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landskapsregeringen inte avstannar arbetet med revideringen av plan- och bygglagen till förmån för 

kommunstrukturreformen, utan att dessa kan gå hand i hand.  

Kommunstrukturreformen ska inte heller stå som en slutlig lösning på frånvaron av ett 

regionalplanekontor, vilket avskaffades för ca 30 år sedan. Kontoret skulle i vår mening innehålla en 

sådan kompetens att den kommunala planeringen kunde understödas i förverkligandet av agendan, 

genom bla riktlinjer och implementeringsstöd för ny lagstiftning. På så sätt kan vi säkerställa att 

Åland skyddar de arter som är av särskilt värde för den biologiska mångfalden, ta i beaktande de 

säregna kulturmiljöer Åland härbärgerar, gynna kollektivtrafiken som fortfarande är 

underutvecklad, skapar nät av våtmarker och skyddszoner för upprätthållande av vattenkvalitet 

mm. En riktgivande plan för den fysiska strukturutvecklingen som är i beråd att lanseras under 2018 

är ett viktigt steg framåt i detta hänseende. 

 

Bristande plan för skärgårdstrafikens omställning 

Landskapsregeringen skriver i stycke 3.2: ”Genom reformen kommer förutsättningarna för 

kommuninvånarnas självstyre och likabehandling att tryggas genom att livskraftiga, regionalt 

enhetliga och någorlunda jämnstarka kommuner med en fungerande samhällsstruktur skapas.” En 

nyckel för en fungerande fysisk samhällsstruktur är nödvändig för uppnåendet av skrivningen, vari 

kommunikationerna spelar en kritisk roll. Vi vill därför ta tillfället i akt att påminna 

landskapsregeringen om de egna skrivningarna i sitt regeringsprogram: 

Skärgården ska bindas ihop för att ge verksamhetsförutsättningar för företagande, 

samarbetsmöjligheter inom vård, omsorg och skola samt ge skärgårdsborna ökade 

möjligheter till ett socialt liv. 

Vi menar att förverkligandet av denna skrivning är central för att en kommunstrukturreform ska 

kunna vara möjlig att genomföra utan större störningar i skärgården. Mot bakgrund av den 

nuvarande undermåliga trafiken ber vi landskapsregeringen att i första hand ta fram en 

regionalplan för skärgårdstrafiken i samråd med skärgårdskommunerna och relevanta 

intresseorganisationer innan förslaget på kommunsammanslagning kan ta steg vidare. Med fördel 

kan denna process utgå från det arbetssätt (backcasting) som föreskrivs i agendan. Utan 

fungerande kommunikationer i skärgården riskerar nämligen en sammanslagning att göra mer 

skada än nytta.  

Dessutom bör konstateras i sammanhanget att skärgårdstrafikens omställningsprocess skall utgå 

från den hållbarhetsdefinition som Åland tidigare ställt sig bakom och som ovan beskrivits. 
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Föreningen har tidigare noterat betänkligheter kring landskapsregeringens planer om inrättandet 

av en kortrutt i södra skärgården. Vi har menat att infrastruktursatsningen om totalt 40 miljoner € 

på Föglö strider mot agendan framför allt då den gör oåterkalleliga ingrepp i värdefulla 

skärgårdsmiljöer, då man istället kan gå in för en miljövänlig förnyelse av tonnaget. Samtidigt 

planeras i kortrutten att färjor fortsättningsvis kommer att drivas med diesel i decennier framåt, 

istället för en snabb förnyelse till elektrifiering och/eller biodrivmedel. För att 

kommunstrukturreformen ska kunna uppnå hållbarhetseffekter är det med andra ord av stor vikt 

att lagförslaget tar i beaktande de parallella processerna kring skärgårdstrafiken. 

 

Vikten av strukturerad medborgardialog 

Att skapa större delaktighet och inflytande än att rösta i val är en viktig komponent i 

förverkligandet av det andra strategiska utvecklingsmålet i agendan.  

Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av konflikt och våld. 

Välgrundad mellanmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig 

bärkraft. 

Genom att tillhandahålla tillfällen för möten och dialog på lika villkor får makthavare möjligheter att 

sprida information och politisk strävan samtidigt som de kan inhämta värdefulla synpunkter från 

det lokala perspektivet. Särskilt i frågor av stor kaliber är det väsentligt att strukturerat genomföra 

medborgardialog. Det är ett tecken på gott politiskt ledarskap om allmänheten har fått känna sig 

hörd även om deras åsikter inte alltid fått prägla det som kommer att förändras.  

Mot bakgrund av långvarig medial diskussion och kommunala folkomröstningar är den kanske 

största risken med kommunstrukturreformen att en tillitsklyfta kommer att utvidgas mellan den 

högsta politiska makten och folket. I ett samhälle där sådana konflikter existerar finns två utvägar, 

att hårdhänt köra på eller att backa tillbaka och hitta nya sätt att föra inkluderande samtal. Vi ser 

därför fram emot den utredning som kommer att genomföras under året där många av våra 

frågetecken skulle kunna få en ingående förklaring samtidigt som vi föreslår att processen skulle 

kunna skjutas till kommande val då ett bredare beslutsunderlag finns tillhanda. Det skulle visa på en 

stark ”social investeringspolitik”. 

Med detta önskar vi all lycka i den fortsatta processen. 


