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Starka kommuner utgör basen i den 

svenska modellen

• Lång tradition av kommunalt självstyre som syftar till att stärka 

demokratin och göra offentlig verksamhet mer effektiv

• Kommunerna har betydande ansvarsområden och ett viktigt 

utvecklingsansvar

• Den nationella nivån har ett starkt intresse av att kommunerna har 

goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag
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Kommuner grupperade 

efter lokala 

arbetsmarknadsområd

en

proportionella 

mot folkmängden 

Kartan framtagen av prof. Anders Lidström , bygger SCB:s prognos och TCO och Ansvarskommitténs beräkningar av lokala 

arbetsmarknadsområden år 2030

2030

• Urbaniseringens effekter

• Demografiska förändringar

• Växande arbetsmarknadsregioner 

• Etablering och integration av nyanlända

• Personal- och kompetensförsörjning

• Växande anspråk på service

• Klimatförändringar

• Förändrad näringslivsstruktur

Sveriges kommuner står 
inför stora utmaningar
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De 10 största

Stockholm 923 516

Göteborg 548 190

Malmö 322 574

Uppsala 210 126

Linköping 152 966

Västerås 145 218

Örebro 144 200

Helsingborg 137 909

Norrköping 137 035

Jönköping 133 310

De 10 minsta

Bjurholm 2 453

Sorsele 2 516

Dorotea 2 740

Åsele 2 832

Arjeplog 2 887

Malå 3 109

Överkalix 3 395

Ydre 3 658

Munkfors 3 663

Storfors 4 032

Befolkningsstatistik från 2015, källa SCB

Skillnader i 
befolkningsstorlek

Befolkningsförändring 1990-

2009
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Försörjningskvoten ökar

• År 2013 hade 68 av 72 regioner en 

försörjningskvot högre än 

riksgenomsnittet

• År 2040 väntas många mindre regioner 

i Norrlands inland och sydöstra Sverige 

ha en kvot över 2

2013 2040

Källa: Långtidsutredningens 

bilaga 7
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Folkmängd efter län 2015

01 Stockholms län 14 Västra Götalands län

12 Skåne län 05 Östergötlands län

03 Uppsala län 06 Jönköpings län

13 Hallands län 18 Örebro län

04 Södermanlands län 21 Gävleborgs län

20 Dalarnas län 17 Värmlands län

19 Västmanlands län 24 Västerbottens län

25 Norrbottens län 22 Västernorrlands län

08 Kalmar län 07 Kronobergs län

10 Blekinge län 23 Jämtlands län

09 Gotlands län
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Vi behöver stärka kommunernas 

kapacitet

• Prioriterade utvecklingsområden

– kommunal samverkan 

– frivilliga kommunsammanläggningar 

– förändrade uppgifter 

– asymmetrisk ansvarsfördelning
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Den statliga organisationen

• En splittrad regional organisation – länsstyrelserna är de enda 

statliga myndigheterna som i dag har länet som indelningsgrund 

• Länsstyrelserna är små

• Enmyndighetsreformen har försvagat den regionala förankringen
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Några statliga myndigheters 

indelning

Trafikverket Polismyndigheten Inspektionen för vård 

och omsorg
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Arbetsförmedlingen regionindelningMigrationsverkets regionindelning



• Fortsatt arbete med statens utmaningar på regional nivå

• Samordning av staten på regional nivå

• Se över länsstyrelsernas framtida organisation

• Regeringen positiva till framtida ansökningar om regionbildning

• Allt fler landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret

Ordning och reda i staten
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• Uppdatering av utjämningssystemet

• En ny kommunallag

• Ökad statlig närvaro

• Ny upphandlingspolitik

• Tillitsreformen

• Digitalisering av offentlig sektor

Andra initiativ för goda förutsättningar på 

regional och lokal nivå
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En digital förvaltning
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• En digital förvaltning: ökad digital samverkan mellan 

kommun, landsting och stat

• Digital mognad: ökad digital kompetens och effektivare it-

användning och it-investeringar

• Digital innovationsförmåga: främja öppna data

• Nationell digital infrastruktur: styrning och gemensam 

finansering för ökad användning av nationella tjänster och 

grunddata

• Juridiken för digitalt först: ta bort onödiga hinder för 

samverkan och digitalisering 

• Myndighet med samlat ansvar för digital förvaltning


