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En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

“Jag brukar alltid säga till mina finländska kollegor att skulle en svensk politiker eller 

forskare titta på det här finländska systemet, skulle han på något sätt svimma av 

bristen på demokratiskt ansvarsutkrävande.” 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

--- 

 

Nils Munthe: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Demokratiresan! I dag ska vi 

prata om ansvarsfördelning mellan olika nivåer i ett samhälle. Och för att belysa detta 

ämne ska vi prata om den regionreform som just nu genomförs i Finland. Med mig för 

att göra det har jag Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning från Åbo 

Akademi. Hej! 

 

Siv Sandberg: Hej, det är kul att vara med här! 

 

Nils: Jag har också med mig Björn Kullander, som är kollega till mig här på SKR. Hej 

Björn! 

 

Björn Kullander: Hejsan! 

 

Nils: Välkommen du också! Och som jag kommer att leda samtalet heter Nils Munthe.  
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Det här med ansvarsfördelning mellan olika nivåer i ett samhälle, tycker vi på SKR är 

superspännande. Och vi ska ju prata om det i dag, genom den regionreform som 

genomförs i Finland. Så jag tänkte Siv - skulle du kunna börja och beskriva hur de 

olika nivåerna såg ut före reformen och hur ser det ut nu efter reformen? 

 

Siv: Jag kan för det första börja med att reformen genomförs fullt ut från och med 1/1 

2023. Nu valde man folkvalda till de nya regioner som ska bygga upp de nya 

regionerna. Men det som är kännetecknande för det finska systemet, i dag, är att 

Finland bara har en folkvald nivå. Så det mesta har utgått från kommunerna, och 

sedan har kommunerna skött sådana frågor som i Sverige ligger hos regionerna. 

Genom kommunalt samarbete, och under årens lopp, så har det utvecklats ett otroligt 

snårigt nät av olika typer av organ för kommunal samverkan. Det finns ett starkt 

inslag av obligatorisk kommunal samverkan - framför allt inom hälso- och 

sjukvårdsområdet, för att där behövs det ett större befolkningsunderlag.  

 

Totalt sett så kan man säga, om vi koncentrerar oss på hälso- och sjukvården, finns det 

293 kommuner. Det finns ungefär 130 vårdcentraler som drivs antingen av kommuner 

gemensamt eller av enskilda kommuner. Och så finns det en nivå med 20 

sjukvårdsdistrikt som kanske motsvarar upptagningsområdet för regionsjukhus. Så 

totalt sett finns det många olika indirekt valda organ, och det här präglar också den 

finska förvaltningen i övrigt. Eftersom vi har haft en-nivå-systemet så har det skapats, 

vad ska jag säga, en indirekt mellannivå som ändå inte varit direktvald. Och när vi nu 

håller på med regionreform så kommer man att rensa upp lite i träsket av olika typer 

av samverkansorgan. 

 

Nils: Det förstår jag. Och för dig som forskare i offentlig förvaltning - vad betyder 

det? Eller vilka konsekvenser får det, att det är de här indirekta samverkansorganen 

som man inte har ett val till med politiker till sin nivå?  

 

Siv: För det första är det viktigt att förstå att det här är ett system som har funnits 

mycket länge i Finland. Faktiskt redan i den första grundlagen, som Finland antog 

som självständigt land år 1919, skrev man in en möjlighet att grunda landsting enligt 

svensk modell. Så det har funnits en sådan möjlighet i över 100 års tid. Men man har 

aldrig kommit till skott politiskt om den här frågan.  

 

Och i väntan på den här landstingsnivån började man redan på 1920-talet grunda olika 

typer av kommunalförbund. På den tiden handlade det om tuberkulosdistrikt. Och så 

byggde man ett kommunalförbund till när man byggde sjukhus. Så man är väldigt van 

att jobba inom de här kommunalförbunden. En finländare reagerar egentligen inte på 
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den här indirektheten, för man är van att det ska vara så. Det är så man har byggt upp 

systemet under 100 år.  

 

Men det som är problemet med det här - om man tittar ur systemnivå, i synnerhet när 

kommunalförbunden blir fler och fler och tar en större och större del av kommunernas 

budget - är att det uppstår ett styrbarhetsproblem, som både är ekonomiskt och 

demokratiskt. Även om kommunerna formellt är ägare, t ex till de här 

sjukhusdistrikten, så brukar kommunerna klaga på att de har ingenting att säga till om, 

utan de bara betalar räkningen i slutet. Så möjligheten att utöva inflytande är ganska 

liten.  

 

Sedan har man faktiskt talat betydligt mindre om demokratiskt ansvarsutkrävande. Jag 

brukar alltid säga till mina finländska kollegor att skulle en svensk politiker eller 

forskare titta på det här finländska systemet, skulle han på något sätt svimma av 

bristen på demokratiskt ansvarsutkrävande. Och det här är någonting som är rätt 

intressant, när man efter 100 år går in för direktval så förstår folk inte riktigt varför, 

vad det ska vara bra för. Man vänjer sig vid allt. Och på det sättet har det funnits en 

politisk ledning i kommunalförbunden, för att den utses efter kommunalval. Så att 

varje kommun är representerad i fullmäktige.  

 

Och sedan har man en styrelse som är tillsatt proportionellt till hur starkt stöd 

partierna har inom det området. Så det finns en i och för sig politiskt tillsatt ledning, 

men just det här direkta ansvarsutkrävandet har varit svårt. Men kommunerna själva 

har väl kanske mest reagerat på styrbarhetsproblematiken - att det är svårt att styra när 

det är så många andra som har någonting att säga till om hur vården ska organiseras.  

 

Nils: Om jag riktar mig till dig, Björn - i Sverige - hur ser det ut hos oss?  

 

Björn: Det ser ju lite annorlunda ut, även om vi precis som i Finland har ett starkt 

kommunalt självstyre. Och det är ju ändå värt att påpeka - att vi har det gemensamt i 

grunden i de nordiska länderna. Sedan är det lite skillnad utifrån hur det ser ut när det 

gäller vilka nivåer, och om de är folkvalda eller inte. Ni som lyssnar har väl koll på att 

det finns 290 kommuner och de har ansvar för områden som för-, grund-, och 

gymnasieskola, social omsorg såsom äldreomsorg och frågor som rör personer med 

funktionsnedsättning osv. Men också frågor som rör staden, kommunen, som plats att 

bo och leva på såsom stadsplanering, byggfrågor osv. Och det är ju en folkvald nivå.  

Sedan finns det ju 21 regioner, och de har framför allt ansvar för hälso- och sjukvård 

och också frågor som rör kollektivtrafik, kulturfrågor och regional utveckling. Och till 
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skillnad från hur det har sett ut tidigare i Finland, men som det numer ser ut i Finland, 

så är ju den folkvald också då. Och sedan finns ju den nationella nivån. Värt att 

påpeka är ju att den lokala och regionala nivån står för 75 procent av 

välfärdsproduktionen sammanlagt - så där ligger ju merparten.  

 

Men den stora skillnaden är väl just de här folkvalda, och sedan är det väl också 

beskattningsrätten som jag tänker att du säkert kommer berätta lite mer om, Siv. För vi 

har ju beskattningsrätt i kommunerna i Sverige, men också i regionerna. Och vad jag 

förstår - men du får gärna förklara det lite mer - så har den nya regionala nivån, alltså 

välfärdsområdena, inte beskattningsrätt.  

 

Nils: Du får suga på den frågan lite, Siv, så kommer vi tillbaka till det alldeles strax. 

Jag vill fråga dig en sak till Björn. Vi pratade ju om möjligheten att utkräva 

demokratiskt ansvar här - hur viktig del är det i det svenska systemet skulle du säga? 

 

Björn: Jo, men det är så klart helt avgörande att man i valen kan ställa de som innehar 

makten till svars för den gångna mandatperioden. Sedan har vi också samverkan 

mellan kommuner och, i viss mån, regioner. Vi har ju gemensamma nämnder, t ex på 

kommunal nivå. Så det är klart att viss otydlighet i ansvarsfördelning kan det finnas i 

Sverige också. Men när det gäller den typen av samverkan i Sverige så är inte det 

samverkan som rör kärnuppdraget. Det är inte frågor som rör skola, vård och omsorg, 

framför allt, utan det är andra frågor.  

 

I grunden fungerar det bra. Sedan finns det ju de som lyfter att "Ja, men vi har 

gemensam valdag - fattar man verkligen självständiga beslut då, när det gäller den 

lokala och regionala nivån?" Och det tycker väl vi att man gör. Vi ser t ex att 30 

procent röstdelar - röstar annorlunda i kommunvalet, jämfört med riksdagsvalet. Men 

det är ändå en diskussion som ibland förs. Och det är ju en skillnad mot Finland som 

vi också kan få belyst här tänker jag.  

 

Nils: Nu har vi byggt upp många undringar om hur det ser ut i Finland här, Siv. Men 

ska vi börja med - vad är det för stor reform? Kan man säga att ni har laddat för den 

här i 100 år  genom att möjliggöra det redan från början, till det som genomförs nu? 

 

Siv: Ja, vi har laddat för det i 100 år, eller i 20 år, beroende på hur du räknar. Den här 

reformen omfattar ju... Funktionellt så rör det hela hälsovården och hela sjukvården, 

vilket innebär att det är ganska likt som i Sverige. Alltså att man flyttar över hälso- 

och sjukvården till regional nivå - och det är inte så konstigt. Det som är lite 
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avvikande, om man jämför med hur det ser ut i Sverige, är att man också flyttar över 

all socialtjänst och all äldreomsorg och all funktionshinderservice. Ingenting av vård 

och omsorg blir kvar på kommunernas ansvar efter den här reformen.  

 

Så det är ju en stor förändring, både när det gäller de finländska kommunerna och 

också när du tittar på resten av Norden. Att det är vanligt att organisera hälsovård i 

större organisationer än kommunen, men det är inte vanligt att flytta också 

äldreomsorgen och socialtjänsten till regional nivå. Och dessutom flyttar man också 

över räddningstjänsten. Räddningstjänsten finns i dag i 20 områden som är regionala, 

så den smälter in i de här folkvalda områdena egentligen. Så det blir en ganska stark 

nivå som har en uppgiftsportfölj som blir lite annorlunda. Det blir en typ av 

specialregion eller specialkommun som det handlar om.  

 

Och bakgrunden till den här reformen är ju då... Jag kan säga det att finländska 

kommuner är rätt små, till medianstorleken. Alltså medianstorleken är ungefär 6 500 

invånare, vilket betyder att hälften av alla kommuner har färre än 6 500 invånare. 

Samtidigt som de kommunerna ska bära en stor del av det ekonomiska ansvaret för 

hela vården och omsorgen. Så det är en bakgrund till att alla kommuner inte klarar av 

en ökad uppgiftsbörda inom social- och hälsovården, framför allt.  

 

Sedan är en annan orsak att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet: 

mellan södra Finland där befolkningen växer och man har bättre förutsättningar för att 

finansiera tjänster med kommunalskatt, och sedan framför allt östra och norra Finland 

där befolkningen blir äldre och de kommunala skatteintäkterna minskar. Och så finns 

det ytterligare ekonomiska argument som har att göra med - förstås, precis som i 

Sverige - att vården kunde kosta hur mycket som helst eftersom vårdteknologin blir 

dyrare och dyrare, och bättre och bättre. För att inte tala om att resursanvändningen 

hotar att gå i taket. Så det finns en del blandade, sakliga argument. Sedan finns det ju 

alltid politiska argument också - hur man går vidare.  

 

Och den här 20-åriga historien, som jag hänvisade till, började egentligen med att man 

skulle lösa en del av den här ekvationen genom att låta kommunerna bestämma själva 

hur de ville organisera sin vård. Man lade tillrätta för frivilliga 

kommunsammanläggningar. Kring 2009 skedde många kommunsammanläggningar. 

2005 fanns det drygt 400 kommuner och nu finns det lite mindre än 300. Så antalet 

kommuner har minskat, men kommunstrukturen har egentligen inte förändrats särskilt 

mycket utan vi har fortfarande tyngdpunkten hos små kommuner.  
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Sedan försökte man bygga in mer obligatorisk kommunal samverkan. Men det 

lyckades inte heller på det sättet, för om man har kommunal samverkan så måste man 

respektera den kommunala självstyrelsen, och då finns det alltid en eller flera 

kommuner som kan säga nej. Så man kan inte köra en centraliserad reform genom att 

använda kommunal samverkan. Sedan någon gång vid 2015 så bytte man spår i det 

statliga reformarbetet, och prioriterade att hitta en lösning som gör det möjligt att 

integrera primärvård, socialvård och sjukvård under samma huvudmannaskap.  

 

Då började man söka lösningar som rörde sig bort från kommunerna. Och då valde 

man egentligen mellan ett statligt spår och ett spår där man grundar en ny regional 

nivå, en ny folkvald nivå. Det här är egentligen en politisk lösning - att man valde det 

spåret med en ny regional nivå.  

 

Nils: Vi har ju hört många röster, eller argument, som kanske talar för den här 

reformen. Vad har det funnits för argument mot reformen? 

 

Siv: Det har funnits många argument mot reformen. Jag tror att ingen tycker att det är 

en jättebra reform, om jag säger på det sättet. Men det är kanske den minst dåliga 

reformen i det här skedet. För det första - ett starkt argument mot har kommit från de 

stora städerna, som tycker att de berövas en del av sin rörelsefrihet när man flyttar bort 

verksamhet symmetriskt, lika mycket från de stora och små kommunerna. Den här 

reformen är betydligt mer populär i periferin hos små kommuner än i centrum hos 

stora kommuner. Men regeringen vill ha en enhetlig lösning över hela landet.  

 

Så den är, för att vara en finsk reform, en ovanligt symmetrisk reform. Det finns några 

undantag - vi kan komma tillbaka till dem här. Men den genomförs på exakt samma 

sätt i hela landet och det finns liksom inget utrymme för asymmetri eller möjlighet att 

skapa flexibla lösningar. Utan det är en ganska fyrkantig reform som lyfter bort de 

lagstadgade uppgifterna, på samma sätt, från alla kommuner.  

 

Ett annat motargument är ju att man är rädd för att en ny nivå kommer att göra 

verksamheten dyrare, framför allt om man tänker sig att vid ett senare skede koppla 

beskattningsrätt, vilket regionerna i dagens läge inte har. Med tiden tänker man att ju 

fler beskattande nivåer, desto dyrare blir det för skattebetalarna. Och sedan ett tredje 

motargument är att man tycker att man kunde ha gått in för ett mindre antal 

välfärdsområden, eller regioner, från början.  
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Nu är spridningen i storlek på välfärdsområdena från 70 000 invånare till 600 000 

invånare. Så det blir en ganska stor spridning och många tycker att de minsta är för 

små - att man borde ha tagit det steget att börja med. Men det finns alltid politiska 

risker med att röra vid geografiska gränser och politikerna vågade inte ta den risken 

den här gången.  

 

Nils: Det finns de som har förordat mer centralisering och de som har varit emot 

centralisering. Då förstår vi att ingen är helt nöjd, som du sa. Björn - du ville komma 

in med någonting? Varsågod.  

 

Björn: Jag tycker att det är väldigt intressant och det ska verkligen bli intressant att 

följa hela den här processen förstås. När det gäller just processen fram så tänkte jag: 

Hur har Kommunförbundet egentligen orienterat sig i det här, och vad har deras 

ståndpunkter varit? Kan du säga några ord om det? Det vore intressant.     

 

Siv: Finlands kommunförbund har förstås företrädare för alla kommuner. Och 

eftersom det bland kommunerna finns rätt olika åsikter om hur bra den här reformen 

är, så har man balanserat för att försöka hitta en medelväg i sina ställningstaganden. 

Kommunförbundet har betonat att den här reformen behövs och att det är viktigt att 

reformera social- och hälsovården. Under remissrundorna förespråkade 

Kommunförbundet större möjligheter till lokala variationer i hur man genomför den 

här reformen, och bättre möjligheter att överenskomma om arbetsfördelning mellan 

kommunerna och välfärdsområdena. Nu är den ganska låst och det är ganska höga 

trösklar för att kunna samarbeta.  

 

Men nu när reformen blev verklighet - och sedan lagstiftningen har godkänts - så har 

Kommunförbundet gått in för att stödja kommunerna i verkställandet av reformen, för 

det innebär ju en stor utmaning för kommunerna som ska ge över sin personal och 

sina lokaler och andra funktioner till välfärdsområdena. Men som sagt - initialt var det 

en, så där, sökande balanspunkt som ni kan föreställa er att det är när man har en 

spännvidd av kommuner som tycker olika om en reform. 

 

Nils: Siv, du sa det här begreppet "asymmetrisk ansvarsfördelning" förut. Det tror jag 

att vi behöver förklara lite. Vad betyder det; vad skulle det innebära? 

 

Siv: Asymmetrisk ansvarsfördelning innebär att man genomför samma reform på 

olika sätt i olika delar av landet. Ett typexempel på det är att någon kommun skulle ha 

fått behålla ansvaret för vården för att den har tillräckligt med befolkningsunderlag. 
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Det enda inslaget av asymmetri som finns i den här reformen är faktiskt att 

huvudstaden Helsingfors har en egen lösning. Helsingfors bildar inom sina egna 

gränser ett välfärdsområde. Det betyder att de inom stadens organisation ansvarar för 

socialtjänsten, hälsovården och räddningstjänsten.  

 

Men Helsingfors väljer ingen särskild fullmäktige för vårdfrågorna, utan Helsingfors 

kommunfullmäktige fungerar som fullmäktige också i vårdfrågorna. Det här är 

egentligen motsvarande lösning - om någon minns så långt tillbaka som när Göteborg 

och Malmö var landstingsfria städer, fram till 1998, så är det exakt samma lösning 

som Helsingfors har i den här reformen.  

 

Helsingfors särställning är också en politisk kompromiss och ett politiskt pris för den 

här reformen. För när reformen bereddes, under den tidigare regeringens period, var 

Helsingfors och Helsingfors borgmästare, framför allt, jättekritiska till att 

överhuvudtaget gå in på den här reformen. Och för att få huvudstaden och 

huvudstadens politiker med sig på tåget så valde man att tillåta en särlösning för 

Helsingfors, som i sig inte har några problem att få tillräckligt med 

befolkningsunderlag för att det bor 600 000 människor inom Helsingfors stads 

gränser. Man har ett befolkningsunderlag i sig själv. Men resten av landet, också de 

andra stora städerna, har då tvingats in den här symmetriska lösningen - alltså att man 

ger hela sin verksamhet till välfärdsområdena.  

 

Nils: Björn, vi har pratat mycket här om olika saker som också förekommer i den 

svenska debatten om... Ja, det var ju en utredning om eventuell regionreform i 

Sverige, eller att reformera regionerna - det pågår väl en kommunutredning just nu, 

också? Hur mycket känner du igen dig som följer de här utredningarna nära för SKR:s 

räkning? 

 

Björn: Diskussionen finns ju också i Sverige, som du nämnde. Just att man för ett par 

år sedan hade utredningar som syftade till att minska antalet regioner. Det var ju i 

grunden för att stärka kapaciteten, förstås, i respektive region som sedan skulle 

komma att bli. Så blev inte fallet. Det fanns ju inte majoritet för det i riksdagen. Den 

reformen var det dock många av våra medlemmar, våra regioner, som var positiva till, 

och vi på SKR också.  

 

Men sedan förs det ju också diskussioner kring kommuner och dess kapacitet och dess 

storlek. Och där skiljer vi oss lite från Finland, är värt att påpeka, eftersom den 

kommunreform vi hade på 70-talet innebar att vi fick relativt stora kommuner, om 
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man jämför med de nordiska länderna. 290 kommuner på tio miljoner invånare ger ju 

lite större kommuner än i Finland, så vi har inte så många små kommuner.  

 

Men diskussionen känns igen och Kommunutredningen har avslutats. Men där 

förespråkade man faktiskt att det skulle ske kommunsammanslagningar. Man tryckte 

på att de små kommunerna inte hade tillräcklig kapacitet. Sammanslagningar skulle 

ske frivilligt i sådana fall - man lyfte i alla fall den frågan. Intresset för det var ju, och 

är ju, väldigt lågt. Det finns inte något stort intresse för sammanslagningar bland 

kommunerna, och det var inte många andra heller som svarade positivt på det 

betänkandet, just när det gällde sammanslagningar. Men diskussionen finns ju så klart, 

det gör den. Men någon sådan här stor förändring som är på gång i Finland - eller som 

precis har skett i Finland - det ser vi inte framför oss i Sverige i närtid.  

 

Nils: Om ni båda får den här frågan: Vad är det som skapar så mycket känslor kring 

de här frågorna? Du var inne lite på det, Siv, och sa något om regionala identiteter och 

så där. Vad är det som gör att det trots allt är svårt och tar tid? 

 

Siv: Det finns ett ordspråk som används åtminstone i Finland: "Man vet vad man har, 

men man vet inte vad man får". Det präglar rätt mycket av resonemangen kring 

kommunpolitikers tänk också kring regionindelningar. Att man, t ex i den här 

vårdreformen, vill ha en egen region för att en egen region ger ett legitimt underlag för 

att behålla ett eget sjukhus, med många specialiteter t ex. Den här regionindelningen 

följer i stort sett gränserna för sjukhusens upptagningsområden, och i vissa regioner 

finns två sjukhus. Inför den här reformen fick man till och med skriva in särskilda 

paragrafer för de regioner som har två sjukhus - att de får hålla två sjukhus under en 

övergångsperiod.  

 

Sedan skulle jag väl säga att om man backar bandet till reformhistorien som har varit i 

Finland - egentligen under hela 2000-talet - jämfördes många 

kommunsammanläggningar kring 2009. Det var kommunsammanläggningar som 

handlade om att plocka lågt hängande frukter - alltså sådana som på ett sätt kändes 

ganska logiska. Medan sedan när följande regering tänkte gå ett steg vidare, och skapa 

ytterligare kommunsammanslagningar, slog hela systemet, på något sätt, på bromsen 

och det blev ett stort kommunuppror som man talade om där kring 2012.  

 

Och det var kanske en av orsakerna till att man också på regeringshåll slog in på 

spåret med att skapa en ny regional nivå. För å ena sidan så uttryckte det någon typ av 

misstro mot kommunernas förmåga att klara saken på egen hand. Men också, tror jag, 

att många kommuner kände sig lättade av att någon annan fattade beslutet för deras 
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räkning och bestämde att: "Så här blir det". Så man tog bort en del ångest kring 

frågan, faktiskt. Och i många mindre regioner så var det också ett faktum att man kom 

inte så mycket längre med kommunal samverkan, för om det finns en större stad, och 

sedan många fattiga kommuner, så finns det inte så mycket kapacitet att tillägga 

egentligen.  

 

Det här är också ett sätt att jämna ut finansieringen för hälso- och sjukvården, och det 

är en viktig del. Det är kanske det som har varit den drivande kraften i synnerhet i 

periferin. Som jag sa så är den här regionreformen, vårdreformen, betydligt populärare 

i periferin än i centrum. Och det har att göra med att periferin räknar med att 

finansieringen för den här reformen gynnar hälso- och sjukvården i de mindre 

regionerna och de glesare befolkade regionerna, för att - vi var inne på det där med 

beskattningsrätt tidigare - de nya regionerna inte har beskattningsrätt. Utan de får hela 

sin finansiering från staten, som ett typ av kalkylerad statsbidrag - att man får pengar i 

förhållande till befolkningens hälsa och sjuklighet och dödlighet. Så, på ett sätt, flyttar 

finansieringssystemet rätt mycket pengar från rika regioner till fattiga regioner. Och 

det är väl också en förklaring till varför det är mer populärt på vissa håll och mindre 

populärt på andra håll.  

 

Nils: Och Björn, hur skulle du säga att det är... Först måste jag väl fråga - det vore 

nästan tjänstefel av mig att säga att Kommunutredningen fortfarande pågår - när 

stängde de ner och lämnade sitt betänkande?  

 

Björn: Det var ett drygt år sedan som de lämnade sitt, eller ett och ett halvt år sedan, 

som de gjorde det. 

 

Nils: Och du sa ju lite om att det varit lite ljumma reaktioner efter det. Vad tror du det 

avspeglar egentligen?  

 

Björn: Ja… Det fanns ju förslag som var positiva, så klart, i utredningen också. Men 

det som gällde just, och det de tryckte på när det var, sammanslagningar var ju absolut 

ljumma kommentarer och ett ljumt mottagande - eller till och med ett svalt 

mottagande får man nog säga. Dels beror det väl på problembilden och att 

kommunerna inte riktigt delar den - att det inte finns alltid ett direkt samband mellan 

storlek och kommunens verksamhetskvalitet- och resultat. Det kan ju vi också ge 

exempel på.  
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Det är inte alltid så att de små kommunerna har sämre kvalitet eller sämre resultat, 

utan det kan också vara tvärtom. Man har också närmare till besluten och mer 

möjlighet till inflytande som kommunmedborgare. Så det är klart - det i sig är ju 

viktigt. Och också att sammanslagning av två geografiskt stora kommuner, med liten 

befolkning, löser heller inte de problem som man har i den typen av kommuner som 

man ser framför sig skulle slås samman. Det blir ju inte närmare mellan skolorna för 

den skull, eller närmare mellan medborgarna som ska ha de tjänster som kommuner 

ska erbjuda.  

 

Så dels det, men också det som Siv var inne på och som du också var inne på - just det 

här med identiteten: att man identifierar sig med kommunen och platsen man bor på, 

och det finns ett motstånd till att ändra det, förstås. Man känner ganska starkt för sin 

kommun. Och det ser man ju t ex på kommunreformen på 70-talet. Den var ganska 

kämpig att ta sig igenom, för det var ju en stor, genomgripande förändring. Och vissa 

kommuner lever väl fortfarande kvar i så som det var innan... Ja, inte riktigt, men i 

alla fall att det har tagit tid. Då gick det till 277 kommuner. Och det vi har sett sedan 

dess är inte sammanslagningar utan snarare att kommuner som inte känt att det varit… 

Eller medborgare i kommunerna har velat dela, vilket ju också har skett då, i ett antal 

kommuner.   

 

Nils: Det är ju en viktig poäng att ha med här - att vi har ju gjort vår stora 

kommunsammanläggning tidigare. Så vi är i lite olika situationer, både jämfört med 

grannarna i Norge och i Finland. Men, Siv, om du får frågan utifrån det vi har pratat 

om här - finns det några lärdomar som du skulle kunna skicka till Sverige?  

 

Siv: Om man börjar med en stor reform ska man ta tillräckligt med tid på sig. Och 

sedan ska man fortsätta på samma spår. Det som, på ett sätt, har belastat Finland om 

man ser på de här 20 senaste åren är ju att regeringar har bytt spår så många gånger. 

Först började man med frivilliga kommunsammanläggningar. Sedan försökte man 

med påtvingade kommunsammanläggningar - det blev inte så mycket. Sedan hade 

man tre varianter av regionreform innan man landade på den här. Orsaken till att den 

nu pågående välfärdsområdesreformen - vårdreformen/regionreformen - blev av, var 

faktiskt att man fortsatte på samma spår som den tidigare regeringen: tog bort det som 

visade sig omöjligt och gjorde det som visade sig vara möjligt att göra. För när jag 

tittar på kommunerna i Finland, och på alla som jobbar med det här - regioner, 

vårdfrågor - är det att folk är så otroligt trötta på reformer. Och jag tror faktiskt att en 

av de viktigaste orsakerna till att just den här reformen faktiskt lyckades gå igenom i 

riksdagen, och faktiskt verkställs för tillfället, är att ingen skulle ha orkat börja en 

gång till.  
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Så det är väl det där - försök vara konsekvent. Sedan är det en svår balansgång mellan 

hur mycket frihet ska man ha i en reform. Och Finland har ju egentligen gått från ena 

diket till det andra - enorm frihet: "Gör någonting, men gör precis som ni vill". Det är 

budskapet till kommunerna. Eller sedan då: "Nu bestämmer vi för er skull". Jag 

undrar...  Jag vet inte om det finns någon mellanväg. Jag kan inte svara på frågan. 

Men man har testat så många lösningar.  

 

Det är ju också frågan om ett sökande av konsekvens. Om staten ställer upp sådana 

målsättningar, som kräver en fullständig enhetlighet, så kan man inte förvänta sig att 

kommuner - som ändå har självstyrelse - ska förverkliga allting i enlighet med statens 

riktlinjer. Det går inte ihop. Antingen har man en frihetsgrad eller så har man inte. 

Och den frustration som pågick här under ganska många års tid, innan man kom till 

skott, var att det blev en typ av misstro mellan kommuner och stat under den här 

processen, som ledde till stor frustration på båda hållen. Det var inte bra.  

 

Så det hoppas jag - att vad man än gör i Sverige så ska man börja med en typ av dialog 

och också komma överens om: Var går gränsen för vad som absolut måste vara, eller 

organiseras, på samma sätt i hela landet? Och vad är viktigt här? Och på vilken punkt, 

eller vilka punkter, kan man tillåta att det finns regionala skillnader? Det är liksom 

ingen lätt fråga. Men den principiella diskussion fördes aldrig riktigt i Finland, utan 

man bara försökte genomföra fina nationella mål genom att försöka lägga på 

kommuner och regioner: "Försök komma överens om det här!" Och kom fram till det 

här, och ingenting dög. Det är liksom en sådan märklig grej.  

 

Sedan tycker jag också, nu under den här reformen som genomförs rakt uppifrån och 

ner, att dialogerna med kommunerna kunde ha varit bättre. Det är ju ändå 

kommunerna och kommunala samverkansorgan som sitter på kunskapen kring hur 

regionerna fungerar och vad som är de lokala särdragen eller de lokala behoven. Och 

där tror jag att det kommer att visa sig att man kan behöva tillåta en lite större 

variation. Men nu har vi, i januari 2022, valt de första beslutsfattarna till de nya 

regionerna. Och de får förstås ta stafettpinnen när det gäller att försöka hitta: Var går 

gränsen mellan det man måste besluta regionalt och där man måste tillåta regional 

variation? Och var man faktiskt, också för medborgarnas skull, behöver tänka sig att 

det här är någonting som behöver vara likadant i hela landet. 

 

Nils: Jag tänker att vi får ha de riktigt långa tidsperspektiven och säga att vi fortsätter 

att utveckla det som vi beslutade om på 70-talet.  

 

Siv: Precis så. 
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Nils: Du kom in på valet där, Siv - jätteintressant! Hur har intresset varit kring valet?  

 

Siv: För det första så var förutsättningarna att hålla ett val inte de bästa. Lagstiftningen 

om regionreformen godkändes i riksdagen så där strax före midsommar 2021, och 

trädde i kraft 1/7. Och för att kunna hålla ett helt nytt val så måste det vara minst sex 

månader från när man bestämmer att det ska vara val, till att valet hålls. Valet hölls 

23:e januari, som var den första tänkbara tidpunkten för att hålla ett nytt val, och det 

var en ganska stor risktagning.  

 

För det första är det en helt ny förvaltningsnivå som är okänd för medborgarna och 

vissa av regionerna är sådana att de aldrig tidigare har fungerat som en valkrets, och 

de är ett helt nytt “demos”, om man pratar statsvetarspråk. Och tiden att göra 

reformen, och framför allt de nya regionerna bekanta för folk, var inte den bästa. 

Sedan hade vi dessutom ett kommunval på sommaren, så det hade ganska nyligen 

varit val i kommunerna vilket gjorde att partierna inte genast var i startgroparna, utan 

kom igång ganska sent med sina kampanjer.  

 

Sedan har vi förstås haft corona som har haft många restriktioner, och man har inte 

kunnat föra valkampanjer ute på gator och torg. Och den här gången skulle det faktiskt 

ha varit nödvändigt att möta kandidater och bjuda på kaffe och äta korv och förklara 

vad det här handlar om. Valkampanjerna blev digitala. Kandidatlistorna kom dagen 

innan julafton. Så det har funnit en månads intensiv tid för att hålla det här. Och 

framför allt, som sagt, eftersom det är en helt ny förvaltningsnivå som får sina första 

beslutfattare så har man inte försprånget, eller fördelen, med att kunna ställa gamla 

beslutsfattare till svars. Man har inga sittande politiker, som man antingen tycker är 

jättebra eller jättedåliga.  

 

Det var ett ganska svårt utgångsläge. Jag tycker i och för sig att valrörelsen blev bättre 

än jag trodde. Man lyckades föra... Hålla diskussionen kring de här frågorna som 

faktiskt berördes i valet. Man diskuterade vårdfrågor och man diskuterade ganska lite 

EU och Nato, och liksom rikspolitik, utan man diskuterade faktiskt regionalpolitik och 

vårdfrågor. Jag tyckte att både medierna och politikerna gjorde ett ganska bra jobb 

med att göra reklam för det här valet.  

 

Sedan blev valdeltagandet ungefär på samma nivå som i Europaparlamentsvalet, alltså 

47,5 procent. Det är ju inte ett bra resultat, men jag måste säga att de flesta statsvetare 

hade tippat ett ännu sämre. Så mot bakgrund av att oddsen inte var så bra, så får man 
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väl säga att det är acceptabelt. Alltså, det är ju uruselt på många sätt, men ändå mot 

bakgrund av vad man kunde ha väntat sig med alla bakgrundsfaktorerna, så blev det 

ändå ett ganska bra valdeltagande.  

 

Det som också var intressant var att partierna lyckades få många kandidater på 

fötterna. Det var över 10 000 kandidater som ställde upp i valet. Det finns ungefär 1 

000 platser i välfärdsområdenas fullmäktige sammanlagt. Men partierna, med tanke på 

att nomineringstiden var kort, lyckades ganska bra med sin kandidatnominering, vilket 

var kanske någonting som förvånade mig.  

 

Nils: Ah, spännande! Det ska bli roligt att följa och vi får bjuda in dig igen när det är 

dags för nästa val. Hur lång mandatperiod har de i de nya regionerna? 

 

Siv: De har en kortare mandatperiod att börja med - de kommer ha en drygt treårig 

mandatperiod. Nästa gång är det tänkt att följande regionval ska hållas samtidigt som 

kommunalvalet i april 2025. Så de här första tre åren blir en lite kortare startsträcka, 

annars är mandatperioderna fyra år.  

 

Nils: Stort tack för att du har varit med, Siv Sandberg!  

 

Siv: Tack så mycket! Det var jättekul att vara med! 

 

Nils: Och stort tack till dig också, Björn Kullander! 

 

Björn: Tack så mycket! 

 

Nils: Och stort tack till er som har lyssnat på Demokratiresan - och vi hörs snart igen! 

Och jag som har pratat heter Nils Munthe.  

 

--- 

 

Demokratiresan.  

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  


