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Sammanfattning 
 
Situationen för många primärkommuner har varit ansträngd under en längre tid, bland annat 
på grund av en svår ekonomisk situation och negativ befolkningsutveckling. Kommunerna 
som ingår i Sundsvallsregionen utgör inget undantag. Samarbete mellan kommuner kan vara 
ett alternativ för att lösa dessa problem. Samarbetet i denna region innefattar sex kommuner i 
Mellansverige, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Ånge, Timrå och Härnösands kommun. 
Dessa kommuner samarbetar för att utveckla och öka denna regions attraktionskraft vilket ska 
kunna vända trenden med en negativ befolkningsutveckling och även förbättra kommunernas 
ekonomiska situation.     
 
Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga det regionala utvecklingssamarbetet i 
Sundsvallsregionen. Frågeställningarna har inriktat sig mot hur samarbetet ser ut mellan 
kommunerna, varför samarbetet startade och vilka hinder som upplevs finnas för samarbetet 
mellan kommunerna.  
 
Undersökningen visar att samarbetet mellan kommuner ses som någonting naturligt för de 
inblandade i Sundsvallsregionen. Kommunerna har också samarbetat med varandra under en 
längre tid men det var i och med ett möte i oktober 2004 som kommunerna bildade 
Sundsvallsregionen. Samarbete sker i första hand runt infrastrukturen i regionen och 
kommunerna har enats om prioriteringar av vissa delar av infrastrukturen. Det är också kring 
infrastrukturen som kommunerna ser fördelen med att samarbeta. Tillsammans upplever 
kommunerna att de har en starkare röst gentemot statliga verk, departement och andra 
regioner. Storleken på regionen utgör en konkurrensfördel gentemot andra regioner och 
områden när det gäller att attrahera såväl människor som företag. Hindren för samarbetet i 
regionen är huvudsakligen tre. Det första hindret är den svenska organisatoriska uppdelningen 
i län och kommuner som medför svårigheter när samarbetet går över dessa gränser. Det andra 
hindret är att i ett samarbete gäller det för alla aktörer att hitta sin roll. I detta samarbete finns 
det tre olika typer av kommuner och då ska alla dessa hitta sin roll i samarbetet. Det tredje och 
sista hindret utgörs av det mentala hindret. Det mentala hindret finns hos människor som är 
en del i samarbetet och för att överbrygga detta hinder krävs tid och information till samtliga 
berörda för att resultatet av samarbetet ska bli det bästa möjliga.   
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Sundsvallsregionen – en kartläggning av samarbetet mellan sex kommuner 
 

 

1 INLEDNING 
 

1.1  Bakgrund 
Den finansiella situationen för Sveriges primärkommuner har varit ansträngd under en längre 
tid.1 Ett sätt att lösa detta problem är genom bildandet av större enheter, vilket resulterat i ett 
minskat antal kommuner i Sverige under 1900-talet.2 Samarbete mellan kommunerna är ett 
annat sätt att lösa många problem som finns i kommunerna. 
 
En orsak till den ansträngda finansiella situationen är statsskulden. Statsskulden utgör vid 
utgången av år 2003 ungefär 52 procent av den totala Bruttonationalprodukten (BNP).3 
Statsskulden innebär två utgiftsposter, amorteringar och räntor, vilka påverkar politikernas 
handlingsutrymme. Vid utgången av år 2004 utgjorde räntebetalningarna en kostnad på 47 
miljarder kronor vilket kan jämföras med kostnaden för försvar samt beredskap mot sårbarhet 
som kostade 44 miljarder kronor under samma år.4 En annan orsak till den ansträngda 
ekonomin är den arbetsföra befolkningen eller rättare sagt bristen på arbetsför befolkning. 
Brist i det avseendet att befolkningen blir allt äldre och att andelen äldre kommer att öka.5  
Förutom problemet med den allt större andelen äldre i befolkningen finns problemet med en 
allt sjukare befolkning. En större andel sjuka människor medför kostnader för systemet av två 
anledningar. För det första har kostnaden för sjukförsäkringen ökat från knappt 15 miljarder 
kronor år 1997 till drygt 43 miljarder kronor år 2002.6 För det andra medför sjukfrånvaro att 
inkomster till statskassan försvinner. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning som genomfördes 
under år 2002 framgick det att av de sysselsatta mellan 20 och 64 år var 6,7 procent 
frånvarande från arbetet under en genomsnittlig arbetsvecka. Av andelen 55 till 64 år var 
denna siffra 10 procent.7 Denna utveckling inverkar också på kommunernas finansiella 
situation på två sätt. För det första påverkar statens ekonomiska situation kommunernas 
ekonomiska situation eftersom kommunerna erhåller bidrag från staten. Bidragen, vilka både 
utgörs av generella och riktade, uppgick år 2002 till 15,2 procent av kommuners intäkter. Är 
statens ekonomi dålig, minskar dessa bidrag. För det andra leder människors frånvaro från 
arbetet till en minskning av kommunernas huvudsakliga inkomstkälla, kommunalskatten.8  
 
Denna finansiella situation tillsammans med den åldrande befolkningen har lett till nya former 
för samarbeten mellan kommunerna. Större enheter har bildats, förutom 
kommunsammanslagningarna, för att klara av dessa nya utmaningar som bland annat vården 
möts av, exempel är region Skåne och Västergötland. Även kommunsammanslagningar, till 
exempel mellan Bräcke och Ragunda kommun i Jämtlands län, har diskuterats för att kunna 
upprätthålla servicen för invånarna i områden med en fallande befolkningsutveckling och med 
svårigheter att hålla tänkt budget. 9 Det förekommer också att kommuner bildar regioner som 
ska kunna möta framtidens krav bättre än vad den enskilda kommunen kan. 
                                                        
1 Svenska kommunförbundet (2004) Kommunernas ekonomiska läge 2004  Stockholm s. 3 (Primärkommuner 
kommer fortsättningsvis att benämnas kommuner.) 
2 SOU 2003:123 Ansvarskommittén Delbetänkande (2003) Utvecklingskraft för hållbar välfärd, Statens 
offentliga utredningar s. 89  
3 Riksgäldskontoret, statsskulden, Internet  
4 SOU 2003:123 s. 88 
5 SOU 2003:123 s. 58  
6 SOU 2004:19 (2004) Långtidsutredningen 2003/04 Statens offentliga utredningar s. 39  
7 SOU 2004:19 s. 39 
8 SOU 2003:123 s. 90  
9 Paradigmmäklarna (2004) Utredningen Bräcke och Ragunda, Internet.  
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Ett exempel på en region med kommuner som samarbetar finns längs norrlandskusten. 
Kommunerna Nordanstig, Hudiksvall, Ånge, Sundsvall, Timrå och Härnösand bildar 
tillsammans en ny utvecklingsregion som kallas Sundsvallsregionen. TP

10
PT Det är därför intressant 

att undersöka hur det samarbetet ser ut och fungerar.  
 

1.2  Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att kartlägga det regionala utvecklingssamarbetet i Sundsvallsregionen. 
Samarbeten mellan kommuner kan finnas inom ett brett spektrum av områden. Ett exempel 
är att två kommuner kan dela på personal inom en rad verksamheter, alltifrån en gemensam 
energirådgivare till gemensam näringslivssamordnare. Ett annat exempel är samarbeten inom 
verksamhetsområden som gemensamma reningsverk och/eller sopstationer.TP

11
PT Denna 

undersökning kommer att inrikta sig mot, det som Statistiska centralbyrån kallar lokala 
arbetsmarknader (LA). Syftet utmynnar i tre frågeställningar: 
 

• Hur ser samarbetet ut mellan de inblandade kommunerna i Sundsvallsregionen?  
• Varför startade samarbetet mellan dessa kommuner? 
• Vilka hinder upplevs finnas mellan kommunerna i samarbetet? 

 
För att förstå hur samarbetet ser ut och varför det startade har jag valt att använda ett antal 
faktorer för att bättre möjliggöra det. Faktorerna som undersöks är kommunernas 
resultaträkning, för att få kunskap om kommunernas ekonomiska situation, detta under en 
fem års period mellan 1998-2005. Skattetrycket i kommunerna, ett högt skattetryck kan antas 
bero på en ansträngd ekonomisk situation i kommunerna. Även befolkningen påverkar 
indirekt kommunens ekonomiska situation, därför undersöks invånarantalet och 
befolkningsutvecklingen under en tioårs period mellan 1993-2003. Likaså den politiska 
majoriteten i kommunfullmäktige i kommunerna undersöks. Detta för att få en insikt om de 
politiska samarbetsmöjligheterna mellan kommunerna, det antas att det är lättare att samarbeta 
inom blocket än vad det är att samarbeta över blockgränserna. Dessutom kan aktörerna som 
är med i samarbetet påverka det, en drivande aktör kan påverka samarbetet i positiv riktning i 
jämförelse med en passiv aktör. För att kunna identifiera en drivande aktör används teorin om 
den drivande aktören. Även förhållandet mellan aktörerna, det vill säga nätverkets karaktär 
kan påverka samarbetet. För att kunna identifiera förhållandet mellan aktörerna och nätverkets 
karaktär används teori angående policynätverk.  

1.3  Metod  
Inom naturvetenskapen kan forskaren återskapa identiska forskningsmiljöer gång på gång och 
genom att förändra den oberoende variabeln finna svaret på en forskningsfråga. Denna 
förutsättning finns inte alls inom den samhällsvetenskapliga forskningen men det finns fyra 
typer av design som möjliggör att forskningsmiljön kan efterlikna de omständigheter som 
undersöks. Dessa fyra designtyper är: experimentell design, statistisk design, jämförande 
design och fallstudiedesign.TP

12
PT Denna undersökning använder sig av en fallstudiedesign som 

kompletteras med den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden medför att intervjuer 
genomförs och vilka problem som då kan uppstå, redogörs också för nedan. De teorier som 
används i uppsatsen är tre huvudsakliga. Lundqvist struktur-aktör modell är en övergripande 
                                                        
TP

10
PT Wictorin, B (2004) Tillväxt och utveckling i Sundsvallsregionen, Internet. s. 2  

TP

11
PT Hjert, C (2004) Kartläggning av befintliga samverkansmöjligheter mellan kommuner m.m. Internet. s. 6-7 

TP

12
PT Esaiasson, P m fl. (2003) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm,Nordstedts Juridik AB 2:a uppl. s. 101 
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teori som placerar undersökningsområdet, Sundsvallsregionen i sitt samanhang. Den teorin 
ger en förståelse av hur såväl aktörerna som strukturen påverkar arbetet med utvecklingen av 
denna region. Denna teori sätter Sundsvallsregionen i sitt sammanhang men jag vill som 
beskrevs ovan kunna identifiera de eller den drivande aktören i detta samarbete. För att kunna 
möjliggöra detta används teorin om den drivande aktören. Denna teorin medför en förståelse 
om att den drivande aktören kan påverka andra aktörer och få de att ändra uppfattning och 
den drivande har därför en maktställning gentemot andra aktörer. Tillsammans bildar 
aktörerna i Sundsvallsregionen ett nätverk. Med hjälp av teorin om policynätverk och policy 
vill jag få kunskap om hur detta nätverk ser ut och vilken policy som skapas i samarbetet 
mellan aktörerna.  

1.3.1  Fallstudien  
En fallstudieundersökning är mer en forskningsstrategi än en metod. Denna forskningsstrategi 
går ut på att samla in en stor mängd information om ett eller ett fåtal fall. På så sätt får 
forskaren en tydlig inblick i utvecklingen och förståelse för en händelse eller ett fenomen, i 
mitt fall Sundsvallsregionen.13 Fallstudien har valts på grund av att den är lämplig vid studier 
av offentlig förvaltning eftersom den ger kunskap om både individen och organisationen.14 
Det finns två typer av fallstudieundersökningar: enkelfallsstudier och flerfallsstudier. Som 
namnet antyder undersöks i enkelfallstudien ett fall och i flerfallsstudien undersöks flera fall 
som jämförs med varandra. Till exempel kan ett fall, som antas vara ett specifikt fall jämföras 
med andra fall för att undersöka om hypotesen stämmer. En fallstudieundersökning går ut på 
att samla mycket information om en bestämd händelse.15 Denna studies händelse är 
Sundsvallsregionen varför undersökningen är en enkelfallsstudie. En kritik som ofta riktas mot 
fallstudiestrategin är att det ofta är svårt att generalisera resultatet, extern validitet. 16 Denna 
invändning är giltig även för denna studie, men syftet är inte att applicera resultatet på andra 
regioner. Dock kan resultaten ge en fingervisning om hur det kan se ut på andra liknande 
forskningsområden. Undersökningen använder sig alltså av fallstudiestrategin och 
kompletteras med den kvalitativa metoden.  
 

1.3.2 Den kvalitativa metoden  
En forskningsundersökning innefattar en rad överväganden. Allt från val av 
undersökningsområde, syfte- och frågeställningsformulering till materialinhämtning. Val av 
metod utgör inget undantag. Enligt Holme och Solang är metod ett redskap, ett sätt att lösa 
problem och komma fram till ny kunskap. Kan redskapet som används bidra till att lösa detta 
problem är det en metod.17 Ett tidigt val blir mellan huruvida metoden ska vara kvantitativ 
eller kvalitativ. Denna undersökning kommer att använda sig av en kvalitativ metod, eftersom 
fallstudien går ut på att samla in en stor mängd information om en händelse. En fördel med 
denna metod är att en helhetsbild framkommer av forskningsområdet. Det medför också en 
förbättrad insikt för sociala processer och sammanhang, eftersom metoden ger en bättre 
förståelse för den enskilde personen och dennes livssituation.18 Nackdelen med metoden är att 
allt eftersom kunskapen ökar, till exempel med att antalet intervjuer ökar, blir det svårare att 

                                                        
13 Svenning, C (1997) Metodboken, Lorentz, Eslöv. s. 131  
14 Yin, R K (1994) Case study research design and methods, 2:a uppl. Thousand Oaks, SAGE Publications 
Inc. s. 1-2  
15 Johannessen, A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber, Malmö. s. 56-57 
16 Esaiasson, P m fl. (2003) s. 61 
17 Holme, I M & Solvang, B K (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund. s. 13 
18 Holme, I M & Solvang, B K (1997) s. 79 och Esaiasson, P m fl. (2003) s. 281  
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bedöma och jämföra informationen som samlades in under olika steg i insamlingsprocessen.19 
Denna metod karaktäriseras av närheten till undersökningsområdet och därmed källan till 
informationen.20  För att möjliggöra detta kommer intervjuer av ett antal personer att göras, 
vilka dessa är beskrivs i materialavsnittet. Att använda sig av intervjumetoden medför i sig nya 
problem som bör beaktas, exempel belyses i avsnittet nedan.  
 

1.3.3  Intervjusituationen 
Genomförandet av intervjuer kräver liksom andra tekniker planering och förberedelse. Utöver 
detta kräver denna metod att den förförståelse av forskningsområdet som framkommer i och 
med insamling av materialet skrivs ned. Detta ska i sin tur utgöra en tydlig referenspunkt till 
den information som framkommer under intervjuerna.21 Den förförståelse jag har av 
undersökningsområdet framkom i och med genomgången av de tidigare undersökningar och 
genom insamling av material. Nästa, viktiga, steg i genomförandet av intervjuer är att 
bestämma vilka personer som ska intervjuas. Om urvalsprocessen resulterar i att ”fel” 
personer intervjuas medför det att den information de tillför inte stämmer överens med 
undersökningens utgångspunkt.22  
 
Innan intervjun genomfördes togs kontakt via e-post, följt av telefonkontakt där tid och plats 
bestämdes för intervjun. Respondenterna är uppdelade i två grupper och detsamma gäller 
intervjuerna. Ungefär hälften, sex av tretton intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte och 
de andra genomfördes med hjälp av telefon. Huruvida användandet av telefonen påverkade 
respondentens svar är svårt att bedöma. Visserligen har det framkommit vid transkriberingen 
att informationen från dessa respondenter inte var lika omfattande som från respondenter 
som intervjuades utan telefon. Min bedömning är ändå att informationen från intervjuerna var 
likvärdig. Intervjuerna ansikte mot ansikte blev pratigare jämfört med telefonintervjuerna. Vid 
genomförandet av telefonintervjun med Härnösands kommunalråd var telefonväxeln ur 
funktion, vilket resulterade att intervjun genomfördes med hjälp utav mobiltelefon och därför 
kunde inte diktafonen användas. Intervjun med kommunchefen i Härnösand genomfördes 
också med en mobiltelefon och då var täckningen stundtals dålig, vilket påverkade intervjun. 
Det finns en möjlighet att detta kan ha påverkat hur Härnösands kommun presenteras i 
undersökningen. Hur detta påverkade resultatet, och i vilken omfattning är dock svårt att 
avgöra. 
 

Intervjuerna ansikte mot ansikte genomfördes på respondentens arbetsrum eller intilliggande 
rum, vilket därför inte bör ha påverkat respondentens svar. Intervjusituationen är krävande för 
både intervjuaren och respondenten. Intervjuaren måste kunna förstå och sätta sig in i 
respondentens situation och respondenten måste känna att hans eller hennes uppfattning tas 
på allvar, först då kan tillit uppstå och intervjun kan bli meningsfull.23 Under 
intervjusituationen finns risk för intervjuareffekten, det vill säga att svaren blir anpassad till 
vem det är som ställer frågorna.24  Det finns även en risk att respondenten vill lyfta fram sin 
organisation eller företag i gott ljus för att det sedan ska reflekteras tillbaka på respondenten, 
detta har beaktats under bearbetningen av materialet. 25   
 
                                                        
19 Holme, I M & Solvang, B K (1997) s. 80 
20 Holme, I M & Solvang, B K (1997) s. 14 
21 Esaiasson, P m fl. (2003) s. 285  
22 Holme, I M & Solvang, B K (1997) s. 101 
23 Holme, I M & Solvang, B K (1997) s. 105 
24 Esaiasson, P m fl. (2003) s. 293 
25 Esaiasson, P m fl. (2003) s 312 
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1.3.4 Intervjuerna  
Intervjuer har genomförts med kommunchefer (tjänstemän) och kommunalråd 
(förtroendevalda). Anledningen till att både tjänstemän och förtroendevalda intervjuats är att 
dessa båda grupper arbetar med undersökningsområdet, men från två olika håll och således 
med två olika perspektiv. Politikerna, eller de förtroendevalda, är de som har det yttersta 
ansvaret för kommunen och inför väljarna medan tjänstemännen står för den praktiska 
verksamheten med att bereda och verkställa beslut.26 Urvalet av dessa tjänstemän och politiker 
var strategiskt och resulterade i att kommuncheferna och kommunalråden i kommunerna som 
ingår i samarbetet intervjuades. Anledningen är att dessa personer antas ha störst insikt i detta 
samarbete. För att ytterligare belysa undersökningsområdet och vilka problem som kan finnas 
genomfördes en intervju med en tjänsteman som representerar en utomstående aktör. Denna 
aktör var en representant från Länsstyrelsen Västernorrland. Den tjänstemannen kan bidra 
med ett annat perspektiv och information om samarbetet som kan försvinna om bara 
information kommer från en typ av aktör. Valet av respondent på Länsstyrelsen gjordes 
utifrån kompetensområde samt rekommendation från avdelningschefen på 
näringslivsavdelningen på länsstyrelsen i Västernorrland. 27

 
Intervjuer genomfördes med Stig Eng kommunalråd (c) och Thord Wannberg kommunchef, 
båda Nordanstigs kommun. Ewa Back kommunalråd (s) och Peter Gavelin kommundirektör, 
båda Sundsvalls kommun. Göran Fjellström kommunchef, Ånge kommun och Eva 
Lindstrand kommunalråd (s), Timrå kommun. Telefonintervjuer genomfördes med Sven-Åke 
Thoresson kommunalråd (s) och Lennart Borgsten kommunchef, båda Hudiksvalls kommun, 
Sig-Britt Ahl kommunalråd (s) och Jan-Olov Friman kommunchef, båda Härnösands 
kommun, Sten-Ove Danielsson kommunalråd (s), Ånge kommun, Stig Fagerström 
kommunchef, Timrå kommun. Sista telefonintervjun genomfördes med Lars-Gunnar 
Rönnqvist länsstyrelsen, Västernorrlands län. 
 
Den första intervjun genomfördes den 21/4 2005 och den sista intervjun genomfördes den 
13/5 2005, intervjuerna pågick mellan 30-40 minuter. Samtliga respondenter, förutom den 
respondent som representerar länsstyrelsen, känner till varandra. Det finns därför en möjlighet 
att respondenterna kan ha samtalat med varandra mellan intervjutillfällena. Det har dock inte 
framkommit några sådana tecken under bearbetningen av intervjuerna. Svaren som framkom 
under intervjuerna har hanterats med samma källkritiska förhållningssätt som det övriga 
materialet. Detta eftersom intervjuerna utgör en betydande del av materialet till denna uppsats. 
För ytterligare information om källkritik angående materialet se avsnitt 1.4.1.  
 
En invändning mot urvalet kan vara att inga intervjuer genomfördes med oppositionsråden i 
de utvalda kommunerna. Anledningen till detta är att samarbetet till viss del har att göra med 
framtidsfrågor i en kommun. Det kan då antas att en styrande kommunpolitiker inte väljer att 
lägga ner tid och resurser i ett samarbete som han eller hon vet att oppositionen motsätter sig, 
eftersom vid ett eventuellt maktskifte kommer samarbetet att läggas ned. Detta bekräftades 
också i och med att oppositionspolitikerna är med på mötena rörande samarbetet mellan 
kommunerna.28  
 

Rent praktiskt gick intervjuerna tillväga på så sätt att en diktafon användes för att få med 
detaljer som framkom under intervjun. En diktafon kan ha en negativ inverkan av den 

                                                        
26 Gustafsson, A (1996) Kommunal självstyrelse, SNS Förlag, Stockholm s. 71 och 325 
27 Telefonsamtal Kurt Johansson, Länsstyrelsen Västernorrland 22/4 2005  
28 Intervjuer med respondenter från dessa kommuner som ingår i samarbetet mellan 21/4-11/5 2005  
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anledningen att respondenten kan känna sig hämmad under samtalet,29 sannolikheten för detta 
bör dock inte vara så stor eftersom intervjupersonerna är vana att presentera sina åsikter 
offentligt. Frågorna var heller inte på något sätt känsliga eller kontroversiella, så att 
respondenten skulle ha känt sig hämmad. Vid själva intervjugenomförandet användes en 
intervjumall.30 Frågorna i intervjumallen växte fram från de tidigare undersökningarna, 
metodlitteraturen och de teorier som används men huvudsakligen från uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Intervjumallen är uppbyggd kring olika avsnitt/teman.31 När väl intervjun var 
genomförd påbörjades bearbetningen av intervjumaterialet. 
 

1.3.5 Bearbetning av intervjumaterialet 
Efter genomförda intervjuer transkriberades de och skickades ut till respondenterna som 
kunde komplettera eller rätta till missförstånd. Detta utnyttjades av några respondenter och 
det gällde då framförallt för kommunen specifikfakta. Bearbetningen av intervjumaterialet 
genomfördes sedan i tre steg. I första steget skaffades en överblick och materialet 
sammanfattades. I andra steget undersöktes likheter och skillnader och i det tredje och sista 
steget kategoriserades dessa likheter och skillnader för att spåra generella mönster i 
intervjuerna.32 Respondenternas svar kategoriserades sedan och presenteras i kapitel fyra. 
 

Innan bearbetningen av intervjuerna genomfördes var jag inte ett oskrivet blad. Två 
uppfattningar fanns med om det forskningsområde som studeras, en kognitiv uppfattning och 
en normativ uppfattning. Den kognitiva uppfattningen grundade sig på min tidigare kunskap 
inom området, de tidigare undersökningarna och i mitt syfte och frågeställningar. Den 
normativa uppfattningen grundade sig på min uppfattning och fördomar angående 
undersökningsområdet. Båda dessa uppfattningar samt kontakten med undersökningsområdet 
påverkade varandra allt eftersom arbetet fortskred. 33  
 

1.4 Skriftligt material  
Utöver intervjumaterialet utgörs materialet till uppsatsen av utredningar och kartläggningar 
genomförda av statliga myndigheter och verk. Dessa är framförallt Statistiska centralbyrån 
(SCB) och statens offentliga utredningar (SOU), exempel är C, Hjert Kartläggning av befintliga 
samverkansmöjligheter mellan kommuner m.m och G, Hedin Om lokala arbetsmarknader. Det mer 
specifika materialet angående Sundsvallsregionen kommer från eller presenteras av 
kommunerna inom denna region, exempel är B, Wictorin Tillväxt och utveckling av regionförstoring 
– betydelsen av regionförstoring. Information från andra källor, än dessa ovan nämnda, finns också i 
uppsatsen, vilka de är visas av fotnotsapparaten.  

1.4.1 Källkritik  
Källkritik blir allt viktigare eftersom informationsmängden ökar och detsamma gäller 
tillgången på den. Forskarens sätt att hantera denna ökande informationsmängd, och då 
framförallt kvalitén på informationen, är genom källkritik. Det är relevant att fråga sig om den 
källa som används vill framställa informationen i bättre dager än vad den är.34 För min 
undersökning gäller det att fundera över den information som kommer, i synnerhet, från 

                                                        
29 Ejvegård, R (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund. s. 50 
30 Se bilaga A och B 
31 Esaiasson, P m fl. (2003) s. 289 och bilaga A 
32 Esaiasson, P m fl. (2003) s. 294-300  
33 Holme, I M & Solvang, B K (1997) s 95-98 
34 Esaiasson, P m fl. (2003) s. 303-312 jmf Holme, I M & Solvang, B K (1997) s.130-137 
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intervjuerna om den framställer forskningsområdet i bättre dager. Denna möjlighet är 
överhängande och för att hantera problemet används ett kritiskthållningssätt gentemot 
materialet i intervjuerna. Dessutom genomfördes en intervju med en utomstående aktör som 
på så sätt kan balanserar informationen som framkom av intervjuerna med respondenterna i 
Sundsvallsregionen.  
 

Informationen i avsnittet om kommunerna i Sundsvallsregionen kommer från 
kommunalråden och kommuncheferna i respektive kommun. De fick presentera sin kommun 
och beskriva svagheter och styrkor i kommunen. Hade till exempel respondenterna fått 
beskriva varandras kommuner istället hade informationen som framkommit sannolikt sett 
annorlunda ut. Ett annat angreppssätt hade varit att använda andrahandsinformation angående 
kommunerna men jag valde ändå att respondenterna själva skulle beskriva sin respektive 
kommun. Detta för att få en beskrivning av kommunerna ur aktörernas synvinkel eftersom 
det är ur det perspektivet de ser Sundsvallsregionen vilket ger en ökad förståelse och kunskap 
om regionen. 
 
Det statistiska materialet i undersökningen är hämtat från SCB därför att jag ville ha det 
statistiska materialet från en och samma källa. Detta resulterar också i en del begränsningar, 
vilka de är behandlas i avsnitt 1.6. Slutligen ska klargöras att jag inte representerar några 
intressen som skulle vara angelägna om att framställa denna region i positivt respektive 
negativt ljus. Jag har heller ingen direkt koppling till någon av kommunerna som ingår i detta 
samarbete. Anledning till val av undersökningsområde var mitt intresse för regional samverkan 
och ett intresse av en undersökning av samarbetet.  
 

1.5 Tidigare undersökningar 
Den tidigare forskningen utgör en del av den förförståelse jag hade innan intervjuerna 
genomfördes och det övriga materialet bearbetades. Den tidigare forskningen som kommer att 
presenteras är Samarbete mellan stora och små kommuner av Christina Andersson, Kartläggning av 
befintliga samverkansmöjligheter mellan kommuner m.m. av Christer Hjert och Interkommunal 
samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige av Svenska 
kommunförbundet. Anledningen till valet av dessa tidigare undersökningar är att de bidrar till 
att ge en bild av mitt forskningsområde och resultaten från dessa undersökningar kan 
ytterligare byggas på och utvecklas.  
 
I Anderssons magisteruppsats, Den politiska relationen mellan större och mindre kommuner, lyfter hon 
fram att samarbete mellan kommuner har både för- och nackdelar, slutsatserna är dock att 
fördelarna överväger. En fördel med samarbete mellan kommuner är att de kan utbyta 
erfarenheter och tjänster med varandra. Samarbete mellan kommuner sker ofta på grund av 
såväl ekonomiska som politiska orsaker. I uppsatsen valde Andersson att jämföra tre 
kommuner, en stor och två mindre. Den kommun som fick symbolisera den stora kommunen 
var Linköping och de två mindre var Kinda och Mjölby. I undersökningen framkommer det 
att önskan om samarbetsform mellan kommunerna skiljer sig åt. De mindre kommunerna vill 
ha ett mera direkt samarbete medan den större kommunen vill att samarbetet ska gå igenom 
regionförbundet, Östsam. Det framkom också i undersökningen att kommunerna främst 
samarbetar med liknande kommuner med avseende på befolkningsstorlek. Det finns också en 
insikt om att ett samarbete med en större kommun, i det här fallet Linköping, är positivt 
eftersom den mindre kommunen får ta del av den större kommunens kompetens och styrka. 
Att samarbete anses vara lösningen på många framtida problem som kommunerna står inför 
framkom också i denna uppsats. Det saknas dock former för samarbeten mellan kommuner, 
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och då framförallt mellan kommuner med olika befolkningsmängd, och att det är vissa 
attityder i relationen mellan kommunerna som måste förändras. 35   
 
I Kartläggning av befintliga samverkansmöjligheter mellan kommuner m.m. kommer Hjert fram till att 
samarbete mellan kommuner kan finns inom fyra områden. (1) Samråd, tillfälliga kontakter 
och informationsutbyte, (2) samordning, ömsesidig anpassning av kommunala beslut, (3) 
samkörning, gemensam drift av utvalda tjänster och institutioner och (4) samverkan, 
gemensam politik och/eller inriktning på ett eller flera områden. Denna kartläggning av 
samverkansmöjligheter undersöker de juridiska aspekterna av samarbete kommuner emellan 
och vilka lagar som styr kommunerna i deras arbeten. Innan författaren närmare undersöker 
de olika samarbetsformer som finns för den kommunala sektorn, ställs frågan om varför 
kommuner ska samarbeta. Svaret blir att det finns flera skäl för kommuner att samarbeta. Till 
exempel för att rationalisera bort dubbelarbete, genomföra en marknadsföringskampanj för att 
stärka kommunernas attraktionskraft eller en gemensam strategi för den regionala 
utvecklingen. Hjert pekar på att samarbete mellan kommuner verkar bero på om behov finns 
eller inte och en trend han har upptäckt är att det på senare år har blivit vanligare med 
samarbeten för att klara den oftast negativa befolkningsutvecklingen, svårigheter med den 
ekonomiska situationen samt rekrytering av specialistkompetens. Vid ett samarbete mellan två 
eller flera kommuner måste ett antal praktiska frågor lösas, så som ekonomiska frågor, frågor 
rörande insyn och inflytande och juridiska frågor. Innan de juridiska frågorna undersöks lyfter 
författaren fram det mentala hindret som kan finnas vid samarbeten. Det tar tid att komma 
över detta hinder och det krävs att ett ömsesidigt förtroende har byggts upp mellan aktörerna i 
samarbetet. Det är också viktigt att personalen får information om samarbetet och tanken 
bakom det för att resultatet ska bli det bästa möjliga.36 Den största begränsningen vid 
bildandet av vissa samarbetsformer är, enlig Hjert, kommunpolitikerna själva.37 Avslutningsvis 
pekar författaren på lag 2002:34 om samverkansorgan i län. Denna lag ger kommuner ett 
större inflytande över den nationella politikens implementering på både det regionala och 
kommunala planet. Samverkansorganet är främst inriktat på regional utveckling och då inom 
områdena näringsliv, arbetsmarknad och miljöpolitik.38    
  
Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige 
framkommer det att samverkan mellan såväl kommuner som landsting har ökat de senaste 
åren. Anledningarna kan vara att man vill kunna klara av sina uppgifter på ett bättre sätt eller 
att kunna verka för en positiv utveckling i ett större geografiskt område.39 Enligt 
undersökningen är det geografiska läget avgörande för mellan vilka samverkan sker och att 
länsgränsen avgör med vilken kommun eller landsting samverkan sker. Samarbeten över 
länsgränserna är betydligt ovanligare.40 Några av slutsatserna som undersökningen presenterar 
är att samverkan sker i lösa former som till exempel nätverk eller projekt och det är 
grannkommuner som främst samarbetar med varandra. De områden som kommuner och 
landsting samverkar inom är främst socialtjänst och äldreomsorg följt av regionfrågor.41

 

                                                        
35 Andersson, C (2004) Den politiska relationen mellan större och mindre kommuner, Magisteruppsats i 
statsvetenskap, Linköpings universitet s. 35 och ”sammanfattning” 
36 Hjert, C (2004) s. 1-4 
37 Hjert, C (2004 s. 36 
   Hjert, C (2004) s. 36 
39 Ansvarsprojektet, Interkommunal samverkan – en undersökning av samverkan mellan kommuner och 
landsting i Sverige, Svenska kommunförbundet, Stockholm. s. 6  
40 Ansvarsprojektet s. 19 
41 Ansvarsprojektet s. 8 
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1.6 Avgränsningar  
Eventuellt samarbete mellan dessa kommuner som föregick bildandet av Sundsvallsregionen 
kommer inte att undersökas, dock kommer det att beaktas eftersom de kan tänkas ligga till 
grund för det nuvarande samarbetet. De faktorerna som undersöks har en tidsmässig 
begränsning på fem och tio år. Dessa begränsningar i tid gjordes på grund av att materialet 
från SCB:s var indelat i olika tidsperioder, dessa tidsperioder har jag således varit tvungen att 
anpassa mig efter.  
 
Samarbete mellan kommuner kan genomföras på en rad olika områden men i denna uppsats 
är det arbetspendlingen som kommer att ligga i fokus. För att undersöka pendlingen används 
det som SCB kallar lokala arbetsmarknader. Dessa områden ändras beroende på hur 
människors pendlingsmönster förändras. Detta gör att kommuner som under en period utgör 
en lokal arbetsmarknad kan ha förändrats till nästa period vilket medför att undersökningen 
till viss del avgränsar sig själv tidsmässigt. Dessutom medför en förändring av de lokala 
arbetsmarknaderna i Sundsvallsregion att förutsättningarna för samarbetet förändras eftersom 
resurs och beroendeförhållanden mellan aktörerna då kan ändras. Förutom SCB:s definition 
som används finns en liknande definition framtagen av NUTEK, denna kommer inte att 
användas på grund av att den bygger på SCB:s indelning men med tillägg av ytterligare 
bedömningsgrunder förutom människors pendlingsmönster. 
 
Uppsatsen är av framförallt två anledningar inte heller någon utvärdering av det samarbete 
som kommunerna i Sundsvallsregionen är med i. Den första anledningen är syftet. Syftet med 
denna undersökning är att kartlägga det regionala utvecklingsarbetet i Sundsvallsregionen. Den 
andra anledningen är att en utvärdering kräver att det finns uppsatta mål som kan följas upp 
och undersökas, detta finns inte i Sundsvallsregionen varför en utvärdering då är otänkbar. 
Uppsatsen undersöker heller inte hur tjänstemän, förutom kommuncheferna, i 
kommunförvaltningen arbetar med Sundsvallsregionen, då detta arbete skulle kräva 
omfattande undersökningar som inte har varit möjligt att genomföra inom ramen för denna 
uppsats.        
 

1.7 Disposition  
I kapitel två presenteras den teori som ligger till grund för förståelsen av forskningsområdet. 
Kapitel tre är ett bakgrundskapitel innehållande regionalpolitik och arbetspendling. 
Förutsättningar enligt lagen för samarbeten mellan kommunerna och kommunerna som lokala 
arbetsmarknader. Kapitel fyra innehåller en presentation av kommunerna i Sundsvallsregionen 
och samarbetet de emellan. Kapitlet fortsätter med en redovisning av de faktorer som kan 
påverka samarbetet. Dessa faktorer är strukturella- och aktörsspecifikafaktorer, 
arbetspendlingen mellan kommunerna och aktörernas syn på framtiden för samarbetet. Det 
sista kapitlet innehåller svar på frågeställningarna och en slutdiskussion. Längst bak i 
uppsatsen återfinns bilagorna. 
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2 TEORI 
 
Teorier har det gemensamt att de ska göra det lättare att förstå, förklara och förutsäga en 
händelse.42 I teorier inom statsvetenskapen ligger fokus på att studera politikens 
maktrelationer och hur maktrelationerna formas i policy.43 En övergripande teori för detta 
ändamål är Lundqvists aktör – struktur modell. Denna diskuteras i avsnitt 2.1. Samspelet 
mellan aktörer och strukturen bildar policy som undersöks i avsnitt 2.2. Policyn bildas i ett 
policynätverk och detta behandlas i avsnitt 2.3. Inom detta nätverk finns det aktörer, jag är i 
första hand intresserad av att identifiera inte bara aktörerna utan också de drivande aktörerna. 
Hur detta går till diskuteras i avsnitt 2.4. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om teoritillämpning, 
avsnitt 2.5 
 

2.1 Aktör – struktur 
I Lundqvist modell skiljs mellan aktören och strukturen. Aktören kan vara en person eller ett 
kollektiv som har möjlighet att agera och dessutom förmågan att göra det. Det kan alltså vara 
både personer och kollektiv som agerar inom samma struktur. Maktrelationen mellan två 
personer kan skilja sig åt, vilket påverkar deras relation eftersom den ena aktören har möjlighet 
att styra den andres beteende. I samma miljö som dessa personer befinner sig kan det också 
finnas ett kollektiv som kan ha mer makt än båda dessa personer tillsammans. Detta medför 
att man inte kan förstå hur relationen fungerar mellan de båda personerna om inte hänsyn tas 
till kollektivet. Det är aktörerna som bygger upp och befinner sig i strukturerna. Trots detta 
kan aktörerna känna sig låsta inom dessa strukturer och oförmögna att ändra dessa, fast det 
var aktörerna i första läget som byggde upp dessa strukturer. Aktörerna agerar enligt public 
choice skolan44, det vill säga att aktören agerar för att maximera sin egen nytta. Det kan då 
vara så att en persons agerande också förklaras i hur den omgivande miljön, strukturen, ser 
ut.45  
 
Aktörer, personer och kollektiv, agerar inom strukturerna. Strukturer kan vara idéer, normer 
och beteenden, vilka har skapats av aktörerna både medvetet och omedvetet. Strukturerna kan 
också utgöra institutioner, rollmönster och relationer och enligt Lundqvist kan de ha olika 
indelning. Lundqvist skiljer på politiska, sociala och ekonomiska strukturer. Ovan nämndes att 
det var aktörerna själva som skapade strukturerna och att de kunde känna sig låsta inom dessa 
strukturer. I många fall tar det väldigt lång tid för dessa olika strukturer att bildas, vilket kan 
förklara varför aktörerna kan känna sig låsta inom dessa strukturer. 46  
 
Aktörerna kan också genomföra övergripande förändringar på strukturen genom påverkan på 
den fysiska och strukturella miljön. Strukturen påverkar å sin sida aktörerna genom tre kanaler: 
socialisation, information och befordran/restriktioner. Den första, socialisation, innebär att 
värderingar och föreställningar kommer till aktörerna utan att de vet om var det kommer ifrån. 
De kan också komma genom andra starkare aktörer, likt den relation som beskrevs ovan. Den 
andra kanalen, information, är uppfattningar om hur verkligheten ser ut från aktörens 

                                                        
42 Holme, I M och Solvang, B K (1997)s. 50 
43 Wihlborg, E (2001) En lösning som söker problem Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i 
landsbygdskommuner. Tema T, Linköpings universitet. s. 15 
44 Shaw, S J Public Choice Theory, Internet  
45 Lundqvist, L (1992) Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund. s. 40-41 
46 Lundqvist, L (1992) s. 41-42 
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perspektiv. Informationen som kommer till aktören samspelar med de värderingar och 
föreställningar, socialisation, aktören har fått med sig. Samspelet mellan dessa två leder fram 
till ett visst agerande från aktörens sida. Den tredje och sista kanalen, genom vilken strukturen 
påverkar aktören, är befordrande/restriktion. När aktören agerar efter samspelet mellan 
socialisation och information sätter befordrande/restriktion begränsningar för vad aktören 
uppnår genom sitt agerande.  Det är dessa begränsningar som ger aktören incitament att agera 
på ett specifikt sätt. Detta förutsätter dock att aktören har kännedom om dessa 
befordrande/restriktioner för att kunna veta vilket agerande som är det optimala. 47

 
Fördelen med denna teori, enligt Lundqvist, är att den sätter in förvaltningen i ett 
samhällsperspektiv och ger en möjlighet att förstå sammanhangen. Kunskapen om 
sammanhangen vidgar förståelsen både för relationen mellan aktörer och den mellan aktörer 
och strukturen. Nackdelen med aktör-struktur perspektivet är att det ger en insikt i alla de 
samband som finns mellan aktörerna och strukturen. Detta medför att det empiriska 
materialet bör vara väldigt omfattande för att några slutsatser ska kunna dras. Efter insikten 
om den komplicerade och omfattande relationen mellan aktörerna och strukturen undersöks i 
nästa avsnitt policy och policyprocessen. 
 

2.2 Policy 

I vardagligt tal är policy en programförklaring eller offentligt publicerade mål för till exempel 
en kommun, ett företag eller en myndighets verksamhet. För en statsvetare innebär ofta ordet 
policy att det är någonting som omfattas av staten eller kommunen och det behöver inte vara 
programförklaringar, utan det kan vara en enskild händelse eller utslag.48 Forskning om policy 
handlar därför ofta om att studera hur den offentliga politiken utformas och genomförs. Det 
är framförallt fokus på hur besluten kommer till och vad som händer efter förvaltningens 
implementering av beslutet.49 Enligt Premfors är policystudier en:  
”…samhällsforskning med inriktning på offentliga handlingslinjers innehåll och de processer i vilka 
dessa formuleras och genomförs.”50  

Andra menar att policybegreppet innehåller olika faser, att fastställa ett mål, säga vad som ska 
göras eller hur det ska göras.51 Hill ser på policy som att det ibland kan vara ett beslut men 
oftast är det en samling beslut. Svårigheten att identifiera policy har att göra med att det därför 
är svårt att veta exakt när policy slutar, eftersom den kan ta en ny form när den 
implementeras. 52  

  
En bild av policyprocessen är att det är en rad steg som i kronologisk ordning genomförs av 
en förvaltning och som kan jämföras med en tillverkningsrobots arbetssätt. 53 Lundqvist har 
konstruerat en modell över policyprocessen inom den offentliga politiken som innehåller fem 
steg: initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll.54 Dessa steg i sig 
själva formar ny policy. Ta till exempel det fjärde steget implementering. Det är i detta steg 
som det politiska beslutet förverkligas. Det betyder till exempel hur lärarna undervisar i 
                                                        
47 Lundqvist, L (1992) s. 43-45 
48 Premfors, R (1989) Policyanalys, Studentlitteratur, Lund. s. 9 
49 Bengtsson, H (red) (1998) Politik, lag och praktik – Implementeringen av 1994 års handikappreform, 
Studentlitteratur, Lund. s. 26 
50 Premfors, R (1989) s. 22 
51 Björk, P m fl (2003) Governance, Studentlitteratur, Lund. s 97  
52 Hill, M (1997) The policy process in the modern state 3:e upplagan, Prentice Hall, London. s.7-8 
53 Bengtsson, H (red) (1998) s. 27  
54 Lundqvist, L (1992) s. 12 

12 



Sundsvallsregionen – en kartläggning av samarbetet mellan sex kommuner 
 

skolorna eller hur läkarna agerar gentemot sina patienter. I och med att policyprocessen 
utvecklas vidare kommer nya teorier in för hur det går till i de olika stegen, i exemplet ovan 
kan teorin om närbyråkrater55 vara användbar. Denna syn, att förvaltningen är en separat del 
skild från politiken har kritiserats av bland annat Robert Dahl. Han menar istället att 
förvaltningen är en del av regeringsmakten i en demokrati.56 Detta är dock en vanlig bild av 
policyprocessen, det vill säga att den kan delas upp i enskilda byggklossar som tillsammans 
bildar processen. Denna bild har fått kritik eftersom processen i sig anses mer komplicerad 
och gränserna mellan byggklossarna suddas ut och även kan pågå parallellt.57 Oavsett om 
policyprocessen betraktas som en uppsättning byggklossar som kan analyseras eller att de olika 
fasernas gränser suddas ut och processer kan pågå parallellt, är det både beslut och handlingar 
som tillsammans formar policy.58 Policy kan också ses som:  

”ett antal idéer och försök att skapa institutionella arrangemang för att förverkliga de.”59  

Institutionens roll för en aktör är viktig och det finns både formella och informella 
institutioner, de formella institutionerna består av lagar och regler medan de informella kan 
bestå av traditioner och sedvänjor.60 Policyprocessen är inte någon isolerad process eller något 
isolerat beslut utan den fortgår under tiden och förändras med tiden beroende på hur 
aktörerna och institutionerna förändras. Policyprocessen måste alltså sättas i kontexten av 
både aktörerna, institutionerna och av tidigare policy inom området. En minsta gemensam 
nämnare som framkommer i dessa ovan nämnda definitioner är, enligt Björk, P m fl, att policy 
är:  

”…en uppsättning idéer som försöker förverkligas genom handling.”61  

Det är på detta sätt som policy kommer att användas i denna uppsats och det är policy som 
finns inom arbetsmarknadsområdet som är intressant eftersom arbetspendling faller in under 
detta område. Aktörerna är, som det har framkommit ovan, viktiga i policyprocessen och i 
policynätverket. Dessa undersöks därför närmare i det nästkommande avsnittet, policynätverk 
och policygemenskap. 

 

2.3 Policynätverk och policygemenskap  
Vid studier av policy och policyframväxt ger undersökningar av policynätverk en flexibel och 
realistisk bild av hur aktörer agerar i olika nivåer. Det är dessa aktörers agerande i de olika 
nivåerna som bildar policy och bidrar till förståelsen av ett komplext samspel mellan aktörer 
av hur ”politik” blir till. Dessa samspel påvisar mer det informella bildandet av politik, framför 
det formella. Nätverksanalysen är baserad på att en policy skapas och formas i ett 
sammanhang av förhållanden och beroenden bland aktörer, dock har nätverken med tiden 
blivit allt mer komplexa eftersom antalet aktörer inom nätverken blivit allt flera.62 Typiskt för 
dessa nätverk är beroendet mellan politiker, byråkrater, intressegrupper och det lokala 
näringslivet. Byråkrater behöver det politiska stödet, legitimiteten och hjälp vid 
implementering av policy medan intressegrupperna vill ha tillgång till formandet och 
                                                        
55 Lipsky, M (1980), Street – Level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in the public services. Russel 
Sage Foundation, New York. 
56 Bengtsson, H (red) (1998) s. 28  
57 Premfors, R (1989) s. 43  
58 Wihlborg, E (2000) s. 17 
59 Carlsson, L (1993) Samhällets oregerlighet; Organisering och policyproduktion i näringspolitiken, 
Symposion Graduale, Stockholm/Stehag. s. 23   
60 North, D C (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. SNS, Stockholm. s. 64 och 78 
61 Björk, P m fl (2003) s. 97 
62 Parsons, W (1995) Public Policy An introduction to the theory and practice of policy analysis, University 
Press, Cambridge. s. 185 

13 



Kapitel 2 – Teori 

14 

implementeringen av policy. Detta beroende medför transaktioner och utbyten som med tiden 
kan institutionaliseras i samarbetsstrukturen i nätverket.TP

63
PT Om samarbetsstrukturerna i 

nätverket är täta blir institutionaliseringen starkare. TP

64
PT 

 
Nätverket möjliggör för kommunikation mellan de inblandade aktörerna.TP

65
PT I och med att 

antalet aktörer ökar bli kommunikationen mellan dem en viktig del i beslutsinflytandet. Det 
finns, enligt Herbert två kommunikationsvägar: formella och informella. Med de formella 
avses den muntliga kommunikationen, promemorior och brev från en person i organisationen 
till en annan person. Hur denna kommunikation ser ut kan bero på närheten mellan de olika 
parterna (avser muntlig kommunikation) och hur den formella organisationen ser ut. De 
informella kommunikationsvägarna kan innehålla information och råd. Efter ett tag 
kompletterar de informella vägarna de formella kommunikationerna. De informella är baserad 
på sociala relationer mellan de anställda och den sociala kontakten mellan de anställda kan ge 
många situationer för att diskutera arbetsrelaterade spörsmål. Dessa informella 
kommunikationsvägar kan med tiden växa ut och bli mer omfattande än de formella, samt det 
kan bildas en informell ledare i dessa relationer.TP

66
PT Att upptäcka och undersöka den informella 

kommunikationen är väldigt svårt med hjälp av den metod som används i denna uppsats, 
därför kommer de formella kommunikationerna att ligga till grund för min förståelse av 
Sundsvallsregionen. Trots detta är det bra att känna till de informella kommunikationerna och 
hur de eventuellt kan påverka förhållandet mellan aktörer i samarbetet.  
 
I policynätverk finns det en maktrelation mellan de olika aktörerna beroende på hur resurser 
delas mellan dem och behovet av dessa resurser bland aktörerna. Aktörerna utvecklar 
strategier för att uppnå sina mål. Ordet policynätverk har fram tills nu använts som ett 
samlingsnamn på de relationer som aktörer har med varandra. Men enligt Waarden finns det 
11 styckenTP

67
PT olika typer av nätverk, en vanlig indelning är dock mellan policynätverk och 

policygemenskap TP

68
PT 

 
I ett policynätverk är kontakten mellan de olika aktörerna mer flyktiga jämfört med i en 
policygemenskap. Ett policynätverk kan bli en policygemenskap om kontakten mellan de olika 
aktörerna intensifieras och stabiliseras och på samma sätt kan en policygemenskap bli ett 
policynätverk om kontakternas intensitet minskar.TP

69
PT Kriterierna för ett policynätverk är: TP

70
PT  

 
• Stora och skiftande i antalet aktörer.  
• Skiftande nivåer av kontakt och en lägre nivå av överenskommelse.  
• Olika resurser och oförmögna att reglera dessa resurser på en gemensam nivå.   
• Maktförhållandena mellan aktörerna är inte jämbördiga.  

 

 

 

                                                        
TP

63
PT Waarden, F (1992) Dimensions and types of policy networks. European Journal of Political Research 21. s. 

31  
TP

64
PT Waarden, F (1992) s. 35 

TP

65
PT Waarden, F (1992) s. 33 

TP

66
PT Herbert, A S (1971) Administrativt beteende En studie av beslutsprocessen i administrativa organisationer, 

Prisma, Stockholm. s. 208-217 
TP

67
PT Waarden, F (1992) s. 39-41 

TP

68
PT Hill, M (1997) s. 70-71 

TP

69
PT Hill, M (1997) s. 72 

TP

70
PT Hill, M (1997) s. 73   
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Kriterier för en policygemenskap är:TP

71
PT 

 
• Ett förhållandevis begränsat medlemskap, vanligtvis med ekonomiska eller 

professionella intressen som ibland exkluderar andra aktörer. 
• Delar värderingar och möts regelbundet.  
• Utbyter resurser och ledare/chefer som har möjlighet att reglera resurserna. 
• Maktförhållandet mellan aktörerna är på samma nivå. 

 
Båda dessa typer av kontakter mellan aktörer förutsätts vara stabila men det finns faktorer 
som påverkar dem över tid. Faktorer som kan påverka stabiliteten är externa kontakter, 
ekonomiska och sociala kontakter, ny teknik samt inre delning inom nätverket eller 
gemenskapen. Ett problem med att använda denna teori rörande såväl policynätverk som 
policygemenskapen är att den förklarar hur policyprocessen organiseras men inte varför den 
organiseras på det sätt den gör.TP

72
PT Det är dock inte primärt organisationsformen som är 

intresserant i denna uppsats utan hur det fungerar inom den organisation som finns.  
 
I det nätverk som bildas måste samverkan ske trots att det kan finnas en viss grad av konflikt 
mellan aktörerna. För att kunna hantera denna konflikt mellan aktörerna kan ett ”organ för 
koordinering” skapas. Detta organ är till för att underlätta samarbeten mellan aktörerna och 
ett tecken på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna.  Trots att detta organ har 
skapas är aktörerna självständiga i förhållande till varandra. Att de samarbetar beror på att de 
har ett eller flera mål tillsammans som de också kan uppnå om de samarbetar. TP

73
PT  

2.4 Drivande aktörer 
Antalet aktörer i en policyprocess kan vara många, allt från enskilda individer till myndigheter, 
därför börjar jag med att undersöka vilka som kan påverka policyprocessen. En grov 
uppdelning kan göras mellan de som kan påverka policyprocessen internt, det vill säga inifrån 
kommunen, och de som kan påverka policyprocessen externt, det vill säga utanför 
kommunen.  
 
De enskilda individerna, medborgarna, i kommunerna kan påverka policyprocessen från två 
håll. Det första är via valet till kommunfullmäktige och det andra är genom att det är 
medborgarna som finansierar kommunens verksamhet genom kommunalskatten. TP

74
PT Påverkans 

möjlighet via skattsedeln bedömer jag som minimal. Inom kommunens förvaltning finns det 
tjänstemän som genom sin position kan påverka och detsamma gäller för politikerna inom 
kommunen. TP

75
PT Representanter från det lokala näringslivet är också en aktör som är med och 

formar policyprocessen. 
 
De externa aktörerna som kan påverka policyprocessen inom detta samarbete är andra 
kommuner utanför samarbetet. Landstinget kan påverka eftersom det är denna politiska 
institution som bestämmer över kommunikationerna och således sätter gränserna för 
pendlingsmöjligheterna.TP

76
PT Staten kan påverka både direkt och indirekt på detta samarbete. 

Direkt kan de påverka genom den regionalpolitik som bedrivs. För regionalpolitikens olika 
påverkans möjligheter se kapitel 3. Indirekt kan staten påverka regionalpolitiken genom 

                                                        
TP

71
PT Hill, M (1997) s. 72  

TP

72
PT Hill, M (1997) s. 73-74 

TP

73
PT Björk, P (2003) s. 77 

TP

74
PT Svensk författningssamling 1991:900 (Kommunallagen) 1 kap 4 § 

TP

75
PT Svensk författningssamling 1991:900 (Kommunallagen) 4 kap 5-6 § 

TP

76
PT Svensk författningssamling 1997:734 Lag om ansvar för viss kollektivpersontrafik  
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länsstyrelsen. Näringslivet är också en extern aktör som kan påverka policyprocessen och 
näringslivet är en aktör även utanför kommungränsen. Detta är exempel på aktörer som kan 
vara med och påverka policyprocessen. Jag är dock intresserad av att hitta de drivande 
aktörerna, eftersom det kan antas att det finns aktörer som har en särskild maktställning i en 
organisation eller ett samarbete och därför är mera tongivande.    
 
Följaktligen tycker jag att det är viktigt att använda en teori som kan hjälpa till att identifiera 
dessa aktörer. Teorin om den drivande aktören kommer att användas för detta ändamål. En 
drivande aktör kan få personer att ändra åsikt eller värdering i en sakfråga. Detta för med sig 
att de drivande aktörerna, till exempel personer eller kommuner har en maktställning 
gentemot andra. Kaarhus identifierar fyra typer av drivande aktörer (1) integrator, (2) 
entreprenör, (3) producent och (4) administratör. Aktörernas olika roller framkommer i 
tabellen nedan. 77   
 
TABELL 2.1 DE OLIKA AKTÖRERNA OCH DERAS KÄNNETECKEN.78

 

Drivande aktörer: Integrator Entreprenör  Producent Administratör  
Karakteriseras av: Med i 

startprocessen och 
binder samman 
intressen  

Startar 
verksamheten  

Driver den 
startade 
verksamheten  

Bedriver den i 
nuläget etablerade 
verksamheten  

 
Den sistnämnda kategorin, administratören, är enligt Wihlborg inte en drivande aktör och jag 
håller med eftersom den aktören enbart upprätthåller en verksamhet som är igång. Av den 
anledningen kommer jag inte att använda denna sistnämnda kategori som en kvalifikation på 
en drivande aktör. En aktör kan byta eller röra sig mellan dessa tre (fyra) olika roller, vilket gör 
att aktören kan befinna sig i en, två eller alla roller under processens gång.79 Identifieringen av 
de drivande aktörerna går i två steg. I det första steget kommer aktörer att sökas i materialet. 
Framkommer det inga där tillfrågas intervjupersonerna om vilka de anser vara drivande 
aktörer. 
 

2.5  Teoritillämpning  
De tidigare undersökningarna, mitt syfte och de teorier som används bildar tillsammans min 
förförståelse av samarbete i Sundsvallsregionen. Hur detta ska användas för att förstå och 
tolka empirin utvecklas nedan.  
 

I Lundqvist teori, Aktör – Struktur kan aktören både vara en person eller ett kollektiv. Aktörer 
som kan vara aktuella för denna uppsats är tjänstemän, politiker, näringslivet, landstingen, 
länstrafiken, kommuner och även Sundsvallsregionen. Alla är aktörer men på olika nivåer. 
Tjänstemännen och politikern är aktörer på lokal, regional och nationell nivå medan 
landstinget, länstrafiken, kommunerna och Sundsvallsregionen är aktörer på en regional- och 
nationell nivå. De fyra sista är speciella eftersom de också kan utgöra en struktur. Det är en 
struktur som såväl tjänstemän, politiker och även till viss del näringslivet agerar i. En 
maktförskjutning mellan dessa kan påverka relationen mellan aktörerna och en sådan 
maktförskjutning kan även i det längre perspektivet påverka och på så vis förändra strukturen. 
Strukturen kan också variera om det sker förändringar av till exempel kommunernas 
                                                        
77 Wihlborg, E (2000) s. 40 och s. 118-119 
78 Tabellen är hämtad från Wihlborg, E (2000) s. 119 egen omarbetning 
79 Wihlborg, E (2000) s. 119  
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befogenheter eller en förändring av sammansättningen i Sundsvallsregionen. Strukturen 
begränsar aktörerna på ytterligare ett sett i denna undersökning och det är att en länsgräns går 
igenom samarbetet. Denna gräns går mellan Sundsvalls kommun och Nordanstigs kommun.  
 
Forskning om policy handlar om att studera hur den offentliga politiken utformas och 
genomförs. I denna uppsats definieras policy idéer som försöker att förverkligas genom 
handlingar. Idén i Sundsvallsregionen är att genom regionförstoring och samverkan bidra till 
bland annat en ökning av arbetspendlingen i regionen. Handlingar ses i denna undersökning 
som politiska beslut som syftar till att föreverkliga den här idén.  
 
Samspelet mellan aktörer i olika nivåer bildar nätverk och dessa nätverk bildar och formar 
policy. De nätverk som kan finnas i uppsatsen är resursnätverk, uppbyggda av 
resursfördelningen och resursberoendet mellan aktörerna. Faktorer som kan påverka 
resursnätverket är ekonomiska faktorer och pendlingen mellan kommunerna. De ekonomiska 
faktorerna som kommer att undersökas är kommunernas resultaträkning och skattetryck. En 
annan faktor som indirekt påverkar ekonomin är invånarantalet och befolkningsutvecklingen i 
kommunerna, därför kommer de också att undersökas. Samarbetet mellan kommunerna sker 
bland annat via politiker, därför undersöks vilka eller vilket parti som har majoritet i 
kommunfullmäktige. Ytterligare en faktor som påvisar hur beroende kommuner är av 
varandra är arbetspendlingen mellan kommunerna, därför undersöks arbetspendling mellan 
kommunerna. Vid en hög pendling antas beroendet vara större än vid en lägre pendling 
kommunerna emellan. Ett beroendeförhållande kan också framkomma mellan kommunerna 
om en kommun har större resurser än vad de andra har. En större kommun antas vara 
resursstarkare än vad en mindre kommun är. Ett annat nätverk är det sociala nätverket, som 
bygger på sociala relationer mellan aktörerna. Dessa nätverk är svåra att undersöka, i alla fall 
med den metod jag har använt mig av. Det kan dock antas att politiker inom samma parti har 
lättare att ta kontakt och samarbeta än att ta kontakt och samarbeta över partigränser, därför 
undersöks majoriteten i kommunfullmäktige. Även personliga nätverk mellan aktörer såväl 
inom som utom Sundsvallsregionen kan påverka nätverket. I de nätverk som bildas kan det 
uppstå konflikter beroende på resursfördelning eller politiska spänningar mellan aktörerna. 
För att lösa detta kan ett koordineringsorgan skapas och i denna uppsats är det någonting som 
aktörerna i Sundsvallsregionen skapar tillsammans.  
 

Aktörer i policyprocessen kan vara många, allt från enskilda personer till statliga myndigheter. 
Eventuella aktörer i denna uppsats har redan identifieras, se avsnitt 2.4. Jag är intresserad av 
aktörerna i samarbetet men framförallt de drivande aktörerna. Faktorer som kan göra de 
drivande aktörerna till drivande är att det finns ett resursberoende mellan aktörerna. Detta 
medför att den beroende parten i samarbetet blir den drivande, det kan också tänkas att den 
drivande aktören är den part som har resurserna och på så vis tar den drivande rollen. Hur det 
ser ut i denna uppsats kommer materialet förhoppningsvis att svara på. Aktörens tidigare 
erfarenheter kan tänkas spela in och är erfarenheterna av samarbeten goda blir inställningen till 
detta samarbete bättre. Denna positiva inställning kan medföra att aktören tar en drivande roll 
i samarbetet. Politiska aktörer kan tänkas ta en drivande roll om det parti aktören tillhör får en 
starkare ställning eller att samarbetet känns naturligare över kommun- och länsgränsen om det 
är med en partikamrat kontra en politisk motståndare. En annan faktor som kan göra en 
drivande aktör till en drivande, är aktörens personliga intresse då behöver det inte finnas något 
annat motiv än det egna intresset. Jag går nu vidare med att presentera information angående 
regionalpolitik och pendling, vilka förutsättningar som finns mellan kommuner enligt lagen 
och lokala arbetsmarknader. 
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3 BAKGRUND 
 
I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation som är relevant för uppsatsen. Avsnitt 3.1 
handlar om regionalpolitik och pendling. I avsnitt 3.2 presenteras de juridiska 
förutsättningarna för samarbete mellan kommuner. Kapitlets sista avsnitt 3.3 undersöker 
kommuner som lokala arbetsmarknader.  
 

3.1 Regionalpolitik och pendling  
Regionalpolitik är ett mångtydigt begrepp som kan innebära insatser på en rad politiska 
områden. Det kan röra insatser på infrastrukturen, både direkt genom att bygga järnvägar eller 
vägar eller indirekt genom att sänka priset på vissa inrikeslinjer på flyget. Det kan också röra 
sig om sysselsättningspolitiska åtgärder, utlokalisering av statliga myndigheter till exempel eller 
utbildningspolitiska åtgärder genom satsningar på en högskola eller universitet. Det är 
satsningar på infrastruktur och då framförallt vägar som är viktig för en regionsutveckling och 
tillväxt. Lokala arbetsmarknader med hög strukturell eller tillfällig arbetslöshet ska få mer hjälp 
från statens sida men det är inte möjligt för staten att förhindra befolkningsutflyttningar från 
dessa lokala arbetsmarknadsregioner med kraftfulla insatser av regionalpolitik.80 Knappt 
hälften av alla som flyttar gör det på grund av ett nytt arbete utan att flytta ses som något 
frivilligt och det beror mer på individens preferenser och livsstilsfrågor än arbete. Det är 
ungdomarna som flyttar mest och då är det framförallt studier som är den huvudsakliga 
orsaken.81 Detta gör att de lokala arbetsmarknader som finns måste samarbeta för att både 
attrahera människor och få dem att stanna kvar.  
 
Pendlingen i Sverige har under en längre period ökat och år 2000 pendlade ungefär 29 procent 
av den arbetsföra befolkningen över en kommungräns. Män pendlar mer än kvinnor och 
välutbildade män är överrepresenterade i pendlingen. En anledning till detta kan vara att män 
använder sig mera av bil. Det finns klara samband mellan en bra arbetsmarknad och pendling 
och även mellan standarden på kommunikationerna och pendlingen. Bättre 
pendlingsmöjligheter leder till att en region eller ett område bättre klarar av strukturella 
omvandlingar. Detta tack vare att människor får fler möjligheter att välja boende och 
framförallt att matchningen mellan arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan blir bättre, 
eftersom människor från större upptagningsområde tillhör arbetskraftsutbudet. Detta leder 
dessutom till att utbytet mellan parterna på arbetsmarknaden ökar.82

 

3.2 Förutsättningar för kommunalt samarbete enligt lagen 
Det första som måste klargöras är vad en kommun får samarbeta med en eller flera 
kommuner om. För att detta ska vara möjligt måste det utredas vad en kommun ska göra. En 
kommuns förpliktelser kan delas upp i en frivillig och en obligatorisk del. Samarbeten rörande 
den obligatoriska delen kan inte göras om det inte finns avtal som möjliggör det och har stöd i 
lagen. För den frivilliga delen kan samarbete ske genom avtal, som till exempel resulterar i 
gemensamma sopstationer.83 Oavsett inom vilken del samarbetet sker i, den frivilliga eller 
                                                        
80 SOU 2000:87, Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande. s. 264-267 
81 SOU 2000:87 s. 268-269 
82 Arena för tillväxt (2003) På spåret – en studie om pendling och regionförstoring, Svenska 
kommunförbundet, Stockholm. s. 5-6 
83 Hjert, C (2004) s 6-7  
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obligatoriska delen, måste det vara inom den kommunala kompetensen.84 Den kommunala 
kompetensen säger, kortfattat, att kommunen inte får ingå i samarbeten som inte är av allmänt 
intresse för kommunens invånare. Samarbeten mellan kommuner kan ske genom 
privaträttsliga associationer i form av ett aktiebolag, stiftelser eller ideella föreningar.  
Kommunens agerande styrs då dels av bestämmelserna i kommunallagen85, aktiebolags86- och 
stiftelselagen87. Detta samarbete rör den frivilliga delen av en kommuns verksamhet. När det 
gäller den obligatoriska delen är samarbetsmöjligheterna små i dessa privaträttsliga 
associationer. För den obligatoriska delen är samarbeten genom en gemensam nämnd eller ett 
kommunförbund att föredra, eftersom en gemensam nämnd kan samarbeta på en rad 
områden till skillnad mot avtal mellan kommuner eller kommunala företag.88 Den största 
begränsningen för en nämnd är att samarbetet måste vara en kommunal angelägenhet, det vill 
säga inom den kommunala kompetensen. Kommuner kan bilda ett kommunförbund och i sin 
tur överlämna beslutsmakt till detta förbund.89 Kommunalförbundet är den mest framskjutna 
varianten av kommunalt samarbete. Denna arbetsform är ett stort steg på samarbetsstegen 
och det är viktigt att kommunerna som ingår i detta samarbete är överens om målen med 
verksamheten, eftersom en enskild kommun inte längre har totalt inflytande i verksamheten. 
Denna samarbetsform är vanlig inom verksamheter som till exempel gymnasieskolan och 
räddningstjänsten.90  
 

3.3 Lokala arbetsmarknader (LA)91  
Statistiska Centralbyrån har tillsammans med dåvarande Expertgruppen för forskning om 
regional utveckling (ERU) tagit fram kriterier för funktionella lokala arbetsmarknader. 
Förhållandena på arbetsmarknaden tar inte hänsyn till kommun- respektive länsgränser men 
dessa LA-områden har kommunerna som sina minsta delar. Motivet med dessa LA-områden 
är att kunna beskriva arbetsmarknadens funktionssätt i ett geografiskt område med avseende 
på arbetskraftens utbud och efterfrågan. Inom dessa lokala arbetsmarknader ligger fokus på 
utvecklingen av möjligheterna till arbetspendling. Förändringar av dessa LA-områden inträffar 
om och när människors pendlingsmönster ändras i en region. Indelningen i dessa områden 
beror alltså på människors pendlingsmönster mellan bostaden i en kommun och arbetet i en 
annan kommun. Metoden att dela upp kommunerna i olika LA-områden sker i två steg92. I det 
första steget bestäms den kommun som klassas som självständig och i det andra steget 
bestäms vilka kommuner som klassas som osjälvständiga, alltså de kommuner vars innevånare 
bor i men arbetar i en annan kommun.93 Antalet LA-områden har minskat under de senaste 
åren av den anledningen att antalet människor som pendlar till sina arbeten i en annan 
kommun har ökat. År 1985 fanns det 139 LA-områden i Sverige denna siffra var år 2003 nere 
i 87 stycken94, utvecklingen när antalet LA slås ihop kallas regionförstoring.95  
 

                                                        
84 Svensk författningssamling 1991:900 (kommunallagen 2 kap 1 § 
85 Svensk författningssamling 1991:900 3 kap 16-18 §§ KL 
86 Svensk författningssamling 1975:1 385 
87 Svensk författningssamling 1994:1 220 
88Hjert, C (2004). s 26-28 
89 Svensk författningssamling 1991:900 3 kap 20 § 
90 Hjert, C (2004). s 35 
91 Ska inte förväxlas med Nuteks ungefärliga motsvarighet lokala arbetsmarknads regioner (LA-regioner) vilka 
bygger på SCB:s indelning plus några ytterligare bedömningsgrader.  
92 Se billaga C för en mer detaljerad beskrivning av hur dessa två steg går tillväga.   
93 Hedin, G (2002) Om lokala arbetsmarknader. Internet. s. 1-5  
94 E-post från Gunnar Hedin SCB den 14/5 2005 
95 Hedin, G (2002) s. 1-5  
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De lokala arbetsmarknaderna är, som ovan nämndes, uppbyggda med kommunerna som 
minsta del. LA Stockholm är uppbyggda av 36 kommuner och är därmed den största LA med 
avseende på antalet kommuner som ingår i en LA. LA Åre innehåller enbart en kommun, Åre 
kommun i Jämtlands län, men det finns ett flertal liknande exempel där ett LA område enbart 
innehåller en kommun. Inom Sundsvallsregionen finns det fyra LA områden. Hudiksvall som 
innehåller Hudiksvalls och Nordanstigs kommun, Ånge som innehåller Ånge kommun, 
Härnösand som innehåller Härnösands kommun och Sundsvall, som innehåller Sundsvalls 
och Timrå kommun. 96 Nästa kapitel börjar med en presentation av dessa kommuner som 
ingår i Sundsvallsregionen. 

                                                        
96 A-regioner, SCB. Internet  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SUNDSVALLSREGIONEN  
 
I detta kapitel presenteras kommunerna i Sundsvallsregionen, samarbetsformen samt de 
faktorer som bedöms kunna påverka samarbetet undersöks. I avsnitt 4.1 presenteras de 
kommuner som ingår i samarbetet. I avsnitt 4.2 behandlas regionsamarbetets tillkomst och 
samarbetsform. I avsnitt 4.3 undersöks de strukturella faktorerna och i det följande avsnittet 
4.4 undersöks aktörsspecifika faktorer. I avsnitt 4.5 undersöks arbetspendlingen mellan 
kommunerna. Kapitlet avslutas med avsnittet 4.6 som granskar hur aktörerna ser på framtiden 
för samarbetet inom Sundsvallsregionen. 
 

4.1 Kommunerna i Sundsvallsregionen   
Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och är den kommun som geografiskt sett ligger 
längst söderut i Sundsvallsregionen. Hudiksvall beskrivs som en medelstor kommun som är 
präglad av kusten och närheten till havet. Inom kommunen finns stora industrier bland annat 
Iggesund Paperboard och Ericsson som, förutom kommunen, är de största arbetsgivarna. 
Styrkorna är en väl fungerande industrisektor, en bra infrastruktur vad gäller IT, vägar och 
järnvägar samt ett bra geografiskt läge i Sverige. Svagheterna är att kommunen har haft en 
befolkningsminskning, eftersom det dör fler än vad det föds och en hög ungdomsarbetslöshet 
på grund av en hög specialisering inom industrin.97

 
Nordanstigs kommun är också belägen i Gävleborgs län och geografiskt ligger kommunen 
mellan Hudiksvalls kommun i söder och Sundsvalls kommun i norr. Nordanstigs kommun 
beskrivs som en liten kommun med närhet både till kusten och till fjällen. Kommunens 
näringsliv är präglat av småföretagare och några lite större företag som förutom kommunen är 
de största arbetsgivarna. Styrkorna är att kommunen kan erbjuda attraktiva boenden och 
boendeområden, det finns en stark småföretagarkultur i kommunen och en öppenhet och 
tillgänglighet till kommunförvaltningen. Svagheterna är en minskande befolkning, en hög 
ungdomsarbetslöshet vilket också leder till fortsatt utflyttning samt avsaknaden av en 
storindustri. 98

 
Sundsvalls kommun är belägen i Västernorrlands län och geografiskt ligger den mellan 
Nordanstigs kommun i söder, Ånge kommun i väster och Timrå kommun i norr. Sundsvalls 
kommun beskrivs som en stor kommun, den största inom Sundsvallsregionen. Kommunens 
näringsliv är mångfacetterat och består av tunga industrier, stark servicesektor och en 
utbildningssektor. Styrkorna är det mångfacetterade näringslivet och att det inom kommunens 
förvaltning finns resurser för djupgående utredningar och undersökningar. Svagheterna är den 
svaga befolkningsutvecklingen från mitten av 1990-talet, en hög arbetslöshet och då också 
bland ungdomar samt att universitet är ungt, i jämförelse med Umeå och det universitet som 
finns där.99  
 

                                                        
97 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef 28/4 2005 och Sven-Åke Thoresson 28/4 2005 båda 
Hudiksvalls kommun   
98 Intervju Thord Wennberg kommunchef 26/4 2005 och Stig Eng kommunalråd 26/4 2005 båda Nordanstigs 
kommun 
99 Intervju Peter Gavelin kommundirektör 27/4 2005 och Ewa Back kommunalråd 27/4 2005 båda Sundsvalls 
kommun  
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Ånge kommun är belägen i Västernorrlands län och geografiskt ligger Ånge kommun längst 
västerut i Sundsvallsregionen och gränsar i öster till Sundsvalls kommun. Ånge kommun 
beskrivs som en mindre kommun i Norrlands inland. Näringslivet består av verkstadsindustri, 
träförädling och call center, och det har varit en förändring från storskalighet till småskalighet.  
Styrkorna är att kommunens organisation är liten vilket ger kontroll och en god översikt av 
verksamheten, en god livsmiljö och nära till människorna. Svagheter är en minskande 
befolkning och stora avstånd vilket medför höga kostnader för att upprätthålla servicenivån 
för medborgarna.100

 
Timrå kommun är belägen i Västernorrlands län och geografiskt ligger Timrå mellan 
Sundsvalls kommun i söder och Härnösands kommun i norr. Timrå kommun beskrivs som en 
kommun som har närhet till såväl storstad som natur. Näringslivet är präglat av SCA och 
deras stora fabrik och det är den största arbetsgivaren förutom kommunen själv. Även 
logistikföretag har en stark representation i kommunen. Styrkorna är närheten till det mesta, 
en attraktiv boendemiljö och en positiv befolkningsutveckling under de två senaste åren. 
Svagheter är den dåliga ekonomin i kommunen och rationaliseringen inom industrin som inte 
medför några nya arbetstillfällen.101            
 
Härnösands kommun är belägen i Västernorrlands län och är den kommun som geografiskt 
sett ligger längst norrut i denna region. Härnösands kommun beskrivs som en medelstor 
kommun och Härnösand är även residensstad i Västernorrlands län. Näringslivet är väldigt 
inriktat mot den offentliga sektorn och 52 procent av arbetskraften återfinns i denna sektor. 
Styrkor är välutbildad arbetskraft, korta avstånd både geografiskt och för beslutsvägarna. 
Svagheterna är att tre stora industrier har försvunnit, en minskande befolkning och att 
regionen saknar en drivande motor.102   
  
KARTA 4.1 VISAR KOMMUNERNAS GEOGRAFISKA FÖRHÅLLANDE TILL VARANDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright: 
Sundsvalls kommun 

 
Karta 4.1 visar att samtliga kommuner i Sundsvallsregionen, förutom Ånge kommun befinner 
sig längs norrlandskusten. Avståndet mellan Hudiksvalls kommuns huvudort Hudiksvall i 
                                                        
100 Intervju Göran Fjellström kommunchef 28/4 2005 och telefonintervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd 
2/5 2005 båda Ånge kommun  
101 Telefonintervju Stig Fagerström kommunchef 21/4 2005 och intervju Eva Lindstrand kommunalråd 25/4 
2005 båda Timrå kommun  
102 Telefonintervju Jan-Olov Friman kommunchef 11/5 2005 och Sig-Britt Ahl kommunalråd 25/4 2005 båda 
Härnösands kommun  
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söder och Härnösands kommuns huvudort Härnösand i norr är ungefär 130 km.103 Avståndet 
mellan Ånge kommuns huvudort Ånge i väster och Sundsvallskommuns huvudort Sundsvall i 
öster är ungefär 100 km.104 Avståndet i tid mellan dessa kommuner i Sundsvallsregionen är 
ungefär en timme med bil eller tåg.105   
 

4.2 Sundsvallsregionen  
Regionen med de sex kommunerna är ny och termen Sundsvallsregionen förekom första 
gången i tryckt form i Sundsvalls kommuns Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall 
2003.106 Antalet invånare i Sundsvallsregionen var 194 502 personer år 2004107 vilket gör 
Sundsvallsregionen till norra Sveriges största arbetsmarknad.108 Sundsvallsregionen initierades 
av Sundsvall och det är även de som är drivande, vilket intygas av samtliga respondenter.109 
Starten för detta samarbete inleddes med ett första möte den 22/10 2004 i Sundsvall och de 
som träffades var kommunledningen representerad av kommunstyrelsens ordförande, vice 
ordförande, oppositionsråd och kommunchef deltog från respektive kommun.110 Denna 
konstellation träffas en gång i halvåret och mellan träffarna är det kommuncheferna och 
tjänstemän i de respektive kommunerna som driver arbetet framåt. Detta hade dock inte varit 
möjligt utan stöd från den politiska ledningen i respektive kommun.111 Från politiskt håll lyfts 
det fram att samarbetet bygger på både ett intresse och ett aktivt deltagande från deltagarna.112 
En regionförstoring kan tänkas öka utbudet av både service och kultur, vilket kan ge regionen 
en ökad attraktionskraft. Denna ökade attraktionskraft kan påverka befolkningsutvecklingen i 
regionen och det är framförallt för tillväxten och sysselsättningen som regionförstoringens 
fördelar framkommer. Det finns dessutom ett samband mellan regionstorlek och 
sysselsättningsutveckling samt ett samband mellan regionstorlek och möjligheterna för en 
högre produktivitetsnivå och högre löner.113 Fördelen med bildandet av regionen är att den 
stärks i ett konkurrensperspektiv. Ett problem med denna region är att den idag inte är 
funktionell och bildandet har medfört att vissa kommuner i ett länsperspektiv blir 
marginaliserade. Dessutom utesluter man samarbeten i vissa frågor med andra kommuner och 
det bildas på det sättet barriärer.114   
 

4.2.1 Regionsamarbetet  
Alla dessa kommuner var inblandade i en rad samarbeten innan Sundsvallsregionen bildades. 
Samarbetena kan delas in i två grupper; samarbeten mellan kommuner norr om Sundsvalls 
kommun och samarbeten mellan kommuner söder om Sundsvalls kommun. Kommunerna 
norr om Sundsvalls kommun är Timrå och Härnösand. Samarbete mellan Sundsvall och 
Timrå har funnits sedan lång tid tillbaka och under 1990-talets början startade ett gemensamt 
räddningstjänstförbund. Det finns också ett gemensamt bolag för vatten och avlopp samt 

                                                        
103 Vår vägkarta (2005) Prisma, Stockholm. s. VII 
104 E-post från Mikael Lindberg tjänsteman Sundsvalls kommun 26/5 2005  
105 Intervju Ewa Back kommunalråd Sundsvall 27/4 2005 
106 Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall 2003, Sundsvalls kommun  
107 Informationen är hämtad från tabell 3.1  
108 Material tillhandahållet vid intervju med Peter Gavelin kommundirektör Sundsvalls kommun 27/4 2005 
109 Intervjuer med kommuncheferna och kommunalråden i de sex kommunerna mellan 21/4 2005 och 11/5 
2005 
110 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvall 27/4 2005 
111 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvall 27/4 2005 
112 Intervju Ewa Back kommunalråd i Sundsvall 27/4 2005 
113 Wictorin, B (2004) s 7-9  
114 Telefonintervju Lars-Gunnar Rönnqvist länsstyrelsen Västernorrland 13/5 2005 
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samarbete inom upphandlingsfrågor och överförmyndarfrågor.115 Samarbetet mellan dessa tre 
kommuner går ungefär tio år tillbaka i tiden och kommunernas politiska ledning träffas en 
gång i kvartalet.116 Detta samarbete har bland annat resulterat i ett gemensamt intag och 
programutbud till gymnasieskolan i dessa kommuner. Ett gymnasieprogram som tidigare 
fanns i några av de tre kommunerna finns nu bara i en kommun och att elever från alla tre 
kommunerna åker till den kommunen där detta program finns. Detta har medfört i en 
specialisering av program i respektive kommuner som innan inte hade kunnat erbjudas på 
grund av ett för litet elevunderlag.117 Samarbetet mellan dessa tre kommuner har beteckningen 
HTS (Härnösand, Timrå och Sundsvall) och ibland är även Ånge kommun med i denna 
gruppering men samarbetar inte lika tätt som HTS. När Ånge kommun är med i samarbetet är 
det utvidgat och kallas HÅTS (Härnösand, Ånge, Timrå och Sundsvall). Ånge kommun 
samarbetar med Sundsvalls kommun också det inom räddningstjänsten.118 Förutom dessa 
ovan nämnda samarbeten finns det också en rad andra områden och kontakter mellan såväl 
tjänstemän som politiker för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Dessa kontakter 
omfattar alla nämnda kommuner och mellan enskilda kommuner. Intensiteten varierar 
beroende på område och vilka kommuner det gäller.119  
 
Kommunerna söder om Sundsvalls kommun är Nordanstigs kommun och Hudiksvalls 
kommun. Dessa kommuner ligger på andra sidan länsgränsen, det vill säga i Gävleborgs län 
medan kommunerna norr om Sundsvalls kommun och Sundsvall ligger i Västernorrlands län. 
Nordanstig och Hudiksvalls kommun är med i en rad samarbetskonstellationer som rör 
kommunerna i Hälsingland och även Gästrikland. Samarbeten mellan Nordanstigs kommun 
och Sundsvalls kommun finns inom överförmyndarfrågor och Nordanstig är medlem i ett 
företag i Sundsvall som arbetar för att attrahera företag till regionen.120 Det fanns diskussioner 
mellan Nordanstig och Sundsvall om ett samarbete som också Hudiksvall var med på innan 
Sundsvallsregionen bildades.121 Kontakterna mellan Hudiksvalls kommun och Nordanstigs 
kommun går långt tillbaka och det beror bland annat på att det inte finns en gymnasieskola i 
Nordanstig utan en majoritet av gymnasieeleverna pendlar till Hudiksvall.122 En annan orsak är 
att arbetspendlingen mellan dessa två kommuner är väldigt omfattande, vilket både har 
framkommit i intervjuer med respondenter från dessa kommuner och illustreras av figur 4.1.   
 
Anledningarna till varför dessa sex kommuner är med i detta regionsamarbete kan delas in i 
tre huvudgrupper; Den första är att samarbeten mellan kommuner är ett måste för att möta 
framtidens utmaningar. Det framkommer med uttryck som att ”Det finns ingen annan väg att 
gå”123 eller att ”En kommun kan aldrig överleva om man inte samverkar”124. Det finns också 
en insikt om att den egna kommunen inte har tillräckligt med resurser för att klara av allting 
själv, därför är det ett naturligt steg att samarbeta.125  
 

                                                        
115 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvall 27/4 2005  
116 Intervju Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå 24/4 2005  
117 Telefonintervju Stig Fagerström kommunchef i Timrå 21/4 2005, intervju Ewa Back kommunalråd i 
Sundsvall 27/4 2005 
118 Telefonintervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd i Ånge 2/5 2005 
119 Intervjuer med respondenter i Sundsvallsregionen mellan 21/4 – 11/5 2005 
120 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstigs kommun 26/4 2005  
121 Telefonintervju Sven-Åke Thoresson kommunalråd i Hudiksvall, intervju Thord Wannberg kommunchef i 
Nordanstig 26/4 2005   
122 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstigs kommun 26/4 2005 
123 Intervju Peter Gavelin kommundirektör Sundsvalls kommun 27/4 2005  
124 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef Hudiksvalls kommun 28/4 2005 
125 Telefonintervju Sven-Åke Thoresson kommunalråd Hudiksvalls kommun 28/4 2005 och telefonintervju 
Sten-Ove Danielsson kommunalråd 2/5 2005 
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Den andra gruppen är att det gynnar den egna kommunen och den egna organisationen. Det 
är naturligt för kommunen att samarbeta. Detta framkom med uttryck som att ”Det är 
naturligt för oss att vara med där”126 eller att ”Vi ser nytta av samarbetet”.127 Samarbetet är ett 
sätt för kommunerna att hjälpa varandra. 128  
 
Den tredje och sista gruppen är ekonomiska anledningar och det framkom mer i uttryck som 
”Ekonomiskt är det en jättestor fördel att samarbeta”129 Visserligen går det att kategorisera 
detta uttryck under den andra gruppen, att det gynnar den egna kommun, men det lyftes fram 
som en enskild anledning till varför kommunen är med i samarbetet och därför som en egen 
kategori. Det ska också klargöras att dessa ovan nämnda uttryck var respondenternas direkta 
svar på frågan varför respektive kommun var med i samarbetet. Respondenterna instämmer 
säkerligen i någon av de andra nämnda kategorierna också med det var deras svar på frågan.  
 

4.2.2 Samarbetsformen  
Samarbetet fungerar på ett sådant sätt att kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, 
oppositionsråd och kommunchef träffas med sex månaders mellanrum. Mellan dessa träffar 
leder kommuncheferna arbetet och går på djupet med frågor som kom fram under mötena.130 
Samtalen mellan kommuncheferna sker via telefon och e-post och genom denna kontakt 
växer det fram en agenda som sedan diskuteras under möten med de ovan nämnda 
representanterna. Till sin hjälp har kommuncheferna även tjänstemän inom respektive 
kommun, i detta avseende har Sundsvall en nyckelroll med tanke på att de har större resurser 
att avsätta för utrednings- och kartläggningsarbeten.131 Samarbetet är informellt, det finns inget 
regionstyre, råd eller kansli eller något liknande, istället bygger det på kontakter och aktörernas 
eget engagemang och beskrivs som ett nätverk.132 Huruvida det finns andra aktörer med i detta 
samarbete råder det delade meningar om. En respondent pekar på länstrafiken och landstinget 
som aktörer i detta samarbete.133 Ett flertal andra respondenter lyfter fram näringslivet som en 
stark representant och att de även känner ett stöd från näringslivet i detta regionsamarbete.134 
En tredje respondent nämner, förutom näringslivet, Mittuniversitet som en viktig aktör.135 
Mittuniversitetet har inom Sundsvallsregionen campusorter i Sundsvall och Härnösand samt 
en filial i Hudiksvall.136 Mittuniversitetet anses kunna vara en motor för samhället och 
regionen som kan leda till att utvecklingen förbättras de närmaste åren.137 Det var också några 
respondenter som inte uppfattade att det var några andra aktörer med i samarbetet och att 
andra aktörer bands upp i andra sammanhang och i andra forum.138  
 

                                                        
126 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstigskommun 26/4 2005 
127 Intervju Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005 
128 Intervju Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå kommun 25/4 2005 
129 Telefonintervju Stig Fagerström kommunchef i Timrå kommun 21/4 2005 
130 Intervju Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005 
131 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstig kommun 26/4 2005, Peter Gavelin kommundirektör 
27/4 2005 och Ewa Back kommunalråd båda från Sundsvalls kommun 27/4 2005  
132 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005 och Eva Lindstrand kommunalråd i 
Timrå kommun 25/4 2005 
133 Intervju Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005 
134 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun, Stig Eng kommunalråd 26/4 2005, Thord 
Wannberg kommunchef båda Nordanstigs kommun 26/4 2005 
135 Telefonintervju med Lennart Borgsten kommunchef Hudiksvalls kommun 28/4 2005  
136 Mittuniversitetets hemsida. Internet 
137 Intervju Stig Eng kommunalråd i Nordanstigs kommun 26/4 2005  
138 Intervju Ewa Back kommunalråd i Sundsvalls kommun 27/4, Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå kommun 
och telefonintervju Sven-Åke Thoresson kommunalråd i Hudiksvalls kommun 28/4 2005 
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På frågan om främjandet av Sundsvallsregionen hamnar i konflikt med främjandet av den egna 
kommunen svarar samtliga respondenter nej. Respondenterna för Sundsvalls kommun säger 
också att de kommer att använda termen Sundsvallsregionen när de ska marknadsföra 
Sundsvalls kommun i framtiden.139 Ingen av respondenterna opponerade sig heller gentemot 
användningen av termen Sundsvallsregionen under intervjutillfällena.    
 
Huruvida en eller några kommuner gynnas mera av samarbete i jämförelse med andra 
kommuner råder det lite delade meningar om. Det fanns dock en övervägande uppfattning att 
det var de mindre kommunerna i regionsamarbetet som gynnas mest.140 Detta synsätt får 
också stöd av respondenterna från Sundsvalls kommun.141 Det geografiska avståndet till 
kärnan i detta samarbete lyftes fram som en nyckelfaktor av ett antal respondenter. Några 
pekar på att de har ett kort avstånd till kärnan vilket de skulle gynnas av.142 De som har längst 
till kärnan ser också detta som en nackdel. Kommunerna som ligger längst ut hade också 
minst kontakt med varandra innan av geografiska skäl.143 Kommuner som ligger mellan kärnan 
och ytterkanten i samarbetet anses vara vinnare både enligt dem själva och av kommunerna på 
ytterkanten av samarbetet.144 Detta eftersom dessa kommuner då hamnar mer i centrum än 
vad som skulle ha varit fallet om kommunerna i ytterområdena vände sig åt ett annat håll. 
Ånge kommun gränsar till Sundsvall men Ånge är den enda inlandskommunen i detta 
regionsamarbete och det har ”alltid” funnits människor som har undrat vart ”ringarna på 
vattnet” tar vägen för en inlandskommun i ett samarbete med kustkommunerna.145 
Sammantaget för samtliga respondenter är ändå att ”deras” respektive kommun vinner på 
något sätt i detta regionsamarbete, för annars hade man inte deltagit. För att beskriva vad det 
innebär att vara med i samarbetet har många respondenter valt att uttrycka sig som ”att det 
gäller att ge och ta”146 i ett samarbete av Sundsvallsregionens storlek.  
 
Samarbetet mellan de sex kommunerna är nytt varför respondenterna tycker att det är svårt att 
peka på något specifikt som samarbetet har resulterat i. Många respondenter lyfter dock fram 
att samarbetsklimatet mellan de inblandade aktörerna har förbättrats och att de nu känner 
varandra, vilket i sin tur kan ge resultat i framtiden.147 Det har också framkommit att det är 
viktigt att få känna tillhörighet och delaktighet i samarbetet, framförallt om det ska överleva i 
ett längre perspektiv.148 Att samarbetsklimatet är betydelsefullt har framkommit under 
intervjuerna och i slutändan är det människors attityder gentemot samarbetet som kommer att 
vara avgörande.149   
 
 

                                                        
139 Intervju Peter Gavelin kommundirektör 27/4 2005 och Ewa Back kommunalråd 27/4 2005 båda Sundsvalls 
kommun  
140 Intervju Stig Eng kommunalråd 26/4 2005 och Thord Wannberg kommunchef 26/4 2005 båda Nordanstigs 
kommun. Telefonintervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd 2/5 Ånge kommun 
141 Intervju Peter Gavelin kommundirektör 27/4 2005 och Ewa Back kommunalråd 27/4 2005 båda Sundsvalls 
kommun 
142 Intervju Thord Wannberg kommunchef Nordanstigs kommun 26/4 2005 och telefonintervju Stig Fagerström 
kommunchef Timrå kommun 21/4 2005 
143 Telefonintervju Sig-Britt Ahl kommunalråd i Härnösands kommun 25/4 2005 
144 Telefonintervju Jan-Olov Friman kommunchef Härnösand 11/5 2005 och telefonintervju med Lennart 
Borgsten kommunchef Hudiksvall 28/4 2005 
145 Intervju Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005  
146 Telefonintervju Jan-Olof Friman kommunchef i Härnösands kommun 11/5 2005 och Eva Lindstrand 
kommunalråd i Timrå kommun25/4 2005 bland annat  
147 Intervju Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå kommun 25/4 2005, Göran Fjellström kommunchef i Ånge 
kommun 28/4 2005 och Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005 
148 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstigs kommun 26/4 2005 
149 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef i Hudiksvalls kommun 28/4 2005 28/4 2005 

28 



Sundsvallsregionen – en kartläggning av samarbetet mellan sex kommuner 
 

4.3 Strukturella faktorer 
Ett samarbete mellan flera kommuner kan påverkas av en rad faktorer. I Anderssons uppsats 
kommer hon fram till att ”samarbete ofta sker på grund av ekonomiska och politiska 
orsaker”150, därför är det intressant att undersöka sådana faktorer. De strukturella faktorerna är 
flera ekonomiska och en politisk faktor som kan påverka samarbetet. De ekonomiska 
faktorerna är invånarantal, befolkningsutvecklingen, skattesatsen och resultaträkningen i 
kommunen. Den politiska faktorn som undersöks är majoriteten i kommunfullmäktige. Den 
första faktorn att undersöka är invånareantalet för år 2004 och befolkningsförändringen 
mellan åren 1993-2003.  
 
TABELL 4.1 INVÅNARANTAL SAMT BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING  
 
Kommun 

Invånareantal år 
2004 

Befolkningsförändring i procent 
mellan 1993 och 2003  

Hudiksvall 36 970  – 4.4 %  
Nordanstig  9  872  – 11.8 % 
Sundsvall 93 707 – 1.3 % 
Timrå 17 859 – 5.1 % 
Härnösand  25 273 – 8.7 % 
Ånge 10 821 – 12.2 % 
 
Källa: Kommunfakta, SCB, Internet och Kommunprofiler, SCB, Internet egen omarbetning av siffror 
 
Tabell 4.1 visar att invånarantalet mellan kommunerna i Sundsvallsregionen skiljer sig åt 
avsevärt. Den största kommunen, Sundsvall, har ett invånarantal på 93 707 personer vilket kan 
jämföras med den minsta kommunen, Nordanstig, som har ett invånarantal på 9 872 personer. 
Samtliga kommuner inom regionsamarbetet har haft en negativ befolkningsförändring mellan 
åren 1993-2003. Den största minskningen fanns i Ånge kommun med en procentuell 
förändring med -12.2 procent medan den minsta fanns i Sundsvalls kommun med en 
procentuell förändring med -1.3 procent.  
 

TABELL 4.2 TOTAL SKATTESATS FÖR KOMMUNERNA I SUNDSVALLSREGIONEN  
Kommun Total skattesats i % år 2005
Hudiksvall 32.00 
Nordanstig 32.74 
Sundsvall 32.89 
Timrå 32.94 
Härnösand 33.64 
Ånge 33.64 
 
Källa: Skattesatser 2005, kommunvis, SCB Internet 
 
Tabell 4.2 visar att den lägsta totala skattesatsen i Sundsvallsregionen finns i Hudiksvalls 
kommun med 32.00 procent medan den högsta totala skattesatsen finns i Härnösands och 
Ånge kommun, båda med 33.64 procent. Detta kan jämföras med medelskattesatsen för hela 
riket år 2005 som är på 31.60151, vilket är lägre än vad någon kommun i Sundsvallsregionen 
har.  
 
 
 
 
                                                        
150 Andersson, C, (2004) s. 34 
151 Medelskattesatser 1930-2005, hela riket. SCB, Internet.   
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TABELL 4.3 RESULTATRÄKNING152 I KRONOR PER INVÅNARE 1998 – 2003 
                                År 
Kommun   1998     1999   2000   2001   2002   2003 
Hudiksvall   320   -615   414   -83   -1042   107 
Nordanstig   -927   -2665   -1858   677   -486   -738 
Sundsvall   -449   686   -149   -270   -678   -1003
Timrå   -2860   -5463   -1744   96   53   -574 
Härnösand   -1170   -1805   -1519   -5312   601   – 5 
Ånge   60   -7711   639   2126   239   -344 
 
Källa: Offentlig ekonomi, SCB, Internet  
 

Tabell 4.3 visar resultaträkningen i kronor per invånare i kommunerna mellan åren 1998-2003 
och resultatet har varit väldigt skiftande mellan åren som undersöktes. Det sista året (2003) 
visade alla kommuner förutom Hudiksvalls kommun upp en negativ resultaträkning. Detta 
trots att en lag trädde i kraft år 2000 som säger att kommunernas budget ska vara i balans;  

”Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.” 153    

Undantag finns och får göras om det finns synnerliga skäl för det.154  
TABELL 4.4 POLITISK MAJORITET I KOMMUNERNA  
Kommun  Politisk majoritet i kommunfullmäktige 
Hudiksvall Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
Nordanstig  Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna
Sundsvall Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
Timrå Socialdemokraterna 
Härnösand  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
Ånge Socialdemokraterna  
 
Källa: Kommunernas hemsidor, e-post och telefonkontakt  
 

Tabellen 4.4 visar att i alla kommuner förutom en består den politiska majoriteten i 
kommunfullmäktige av Socialdemokraterna själva eller tillsammans med Vänsterpartiet 
och/eller Miljöpartiet. Undantaget är Nordanstigs kommunfullmäktige som styrs av en 
borgerlig majoritet. Följande avsnitt sammanfattar de strukturella faktorerna. 
 

4.3.1 Sammanfattning av strukturella faktorer 
För att sammanfatta de två ekonomiska faktorerna, skattetryck och resultaträkning, kan det 
sägas att den ekonomiska situationen är ansträngd överlag i de kommuner som ingår i 
Sundsvallsregionen. Alla kommuner har ett skattetryck som ligger högre än riksgenomsnittet 
och samtliga kommuner har haft en negativ resultaträkning även efter det att lagen om att den 
kommunala budgeten ska vara i balans trädde i kraft år 2000. Det har alltså funnits synnerliga 
skäl för att kostnaderna skulle vara större än intäkterna i samtliga kommuner i 
Sundsvallsregionen någon gång efter år 2000. Alla kommuner har också en fallande 
befolkningsutveckling sett ur ett tioårsperspektiv. Detta gör att det finns incitament för 
kommunerna att samarbeta dels för att vända befolkningstrenden och dels för att hjälpa 
varandra i ekonomiska frågor. Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige bör heller inte 

                                                        
152 Resultaträkning är en redogörelse över samtliga intäkter och kostnader för ett företag eller kommun över 
en period.   
153 Svensk författningssamling 1991:900 (kommunallagen) 8 kap 4§ tredje stycket   
154 Svensk författningssamling 2004:775 
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utgöra ett hinder för detta regionsamarbete. Skillnader som finns mellan kommunerna är de 
olika kommunernas invånareantal. De små kommunerna utgörs av Nordanstig (9 872) och 
Ånge (10 821) medan den stora utgörs av Sundsvall (93 707). Anderssons uppsats pekar ut 
detta som ett möjligt problemområde för samarbete, då hon menar att kommuner lättare 
samarbetar med kommuner med samma befolkningsstorlek. 155  
 

4.4 Aktörsspecifika faktorer  
Den kommun som utpekas som ledande eller drivande är Sundsvalls kommun.156 Även 
Sundsvalls kommun själv ser sig ha en ledande roll men de tar inte på sig ansvaret som 
ordförande eller något liknande utan framhåller att det är kommunalråden och 
kommuncheferna tillsammans som har denna ledande roll.157 De andra kommunerna lyfter 
fram att de ska bidra med vad de kan men att det finns begränsningar med resurser att avsätta 
för det ändamålet. Den utomstående respondenten tycker att Sundsvall bör ta en ledarroll 
men det är i sådant fall i en större region, kanske en region som omfattar Mellansverige 
perspektivet.158 Det framkommer inte klart någon enskild aktör som är drivande, utan många 
pekar på att det är kommuncheferna och kommunalråden som är de drivande.159 Andra 
respondenter pekar på att det är Sundsvall som är den drivande aktören i samarbetet, både på 
grund av dess storlek och dess geografiska läge i samarbetet.160 En respondent ser alla aktörer 
likvärdiga men att det inte är någon som riktigt tar något initiativ i samarbetet.161  
 
Det mentala hindret som Hjert lyfter fram i sin kartläggning angående samarbeten mellan 
kommunerna, är en faktor även i detta samarbete. Förtroende mellan aktörerna är viktigt, det 
är till och med en förutsättning för samarbetet har det framkommit under en intervju med en 
respondent.162 Om detta förtroende inte infinner sig eller minskar kan aktörerna börja misstro 
varandra163. En respondent pekar på att revirbevakande kan utvecklas istället för samarbete. 164 
Sjunker förtroendet kan det resultera i att aktörerna inte orkar hålla ihop samarbetet eller att 
resultaten uteblir165 och då finns det inga incitament kvar för kommunerna att vara med i 
samarbetet. Tillit mellan aktörerna är väldigt viktigt för att samarbetet ska fungera bra och för 
att resultat ska uppnås. Under intervjuerna har det framkommit att attityderna kring 
samarbetet är goda och att aktörerna som är med i det måste tro på denna region och då även 
i förlängningen samarbetet. 166   
 
Det är inte bara hos aktörerna som detta mentala hinder för samarbete kan finnas. Även 
medborgarna i de respektive kommunerna och länen kan utgöra ett hinder eller problem. 
Länsgränserna finns fastetsade i människornas medvetande och är väldigt svårt förändra på.167 

                                                        
155 Andersson, C (2004) s. 35 
156 Intervjuer med respondenter i Sundsvallsregionen mellan 21/4 - 11/5 2005 
157 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005  
158 Telefonintervju Lars-Gunnar Rönnqvist Länsstyrelsen Västernorrland 13/5 2005 
159 Intervju Göran Fjellström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005, telefonintervju Sven-Åke Thoresson 
Hudiksvalls kommun 28/4 2005, Peter Gavelin kommundirektör 27/4 2005 och Ewa Back kommunalråd 27/4 
2005 båda Sundsvalls kommun    
160 Intervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd Ånge 2/5 2005, Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå 25/4 
2005 och Sig-Britt Ahl kommunalråd i Härnösand 25/4 2005 
161 Telefonintervju Jan-Olof Friman kommunchef Härnösands kommun 11/5 2005  
162 Telefonintervju Stig Fagerström kommunchef i Timrå kommun 21/4 2005  
163 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005 
164 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstigs kommun 26/4 2005  
165 Intervju Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005 
166 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005 och Stig Eng kommunalråd i 
Nordanstigs kommun 26/4 2005  
167 Intervju Lars-Gunnar Rönnqvist länsstyrelsen Västernorrland 13/5 2005  
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Om informationen till medborgarna i dessa kommuner och län brister finns det risk för att 
förståelsen bland medborgarna sviktar och utan det kan politikerna få svårt att genomföra sina 
planer som finns eftersom det är medborgarna som har den slutgiltiga makten på valdagen.168  
 
En tänkbar konflikt i samarbetet kan finnas mellan de tre stora kommunerna Härnösand, 
Sundsvall och Hudiksvall. Sundsvalls kommun är den största kommunen och orten i 
Västernorrlands län, men Härnösand är residentstad och det har under intervjuerna 
framkommit att detta kan vara en tänkbar anledning till en framtida konflikt mellan 
kommunerna. Den konflikten skulle då bygga på känslomässiga yttringar, det vill säga vara en 
del av det mentala hindret. De mindre kommunerna i samarbetet, Timrå kommun och 
Nordanstigs kommun, har accepterat Sundsvalls kommun som den ledande medan de 
medelstora kommunerna i samarbetet kan ha svårare att direkt acceptera Sundsvalls kommuns 
ledande roll, vilket kan vara naturligt eftersom dessa kommuner inte bara vill bli en del i den 
större regionen utan också vara med och driva den.169 De mindre kommunerna ser sin roll 
som framförallt boendekommuner och då skulle de kunna dra nytta av ett Sundsvall som 
växer sig starkare och expanderar.170  

4.5 Arbetspendling 
Arbetspendlingen visar både hur integrerade kommunerna i Sundsvallsregionen är med 
varandra och vilket beroendeförhållande som finns mellan kommunerna.  
 
FIGUR 4.1 ANTALET PERSONER SOM ARBETSPENDLAR INOM SUNDSVALLSREGIONEN ÅR 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Arbetsmaterial tillhandahållet av Sundsvalls kommun egen omarbetning 

Sundsvall 

Härnösand 

Ånge 

Nordanstig 

1388

Timrå 

3684

891

301 

344 

Hudiksvall 

174 

509

939 

308 

468

165 

 
I figur 4.1 framgår det hur pendlingsströmmarna går mellan kommunerna i 
Sundsvallsområdet. Störst pendling är det mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun. 
Den omfattande pendlingen mellan dessa kommuner kan vara en bidragande orsak till varför 
de också har ett så pass omfattande samarbete som beskrevs i avsnitt 4.2.1 En annan 
                                                        
168 Gustavsson, A (1996) s. 128 
169 Intervjuer med respondenter i Sundsvallsregionen mellan 21/4 och 11/5 2005  
170 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstig kommun 26/4 2005 och Eva Lindstrand kommunalråd 
Timrå kommun 25/4 2005 
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anledning till denna pendling kan vara handelsområdet Birsta som ligger i Sundsvalls kommun 
alldeles på gränsen till Timrå kommun, detta handelsområde är en stor arbetsgivare i regionen 
men i synnerhet för dessa två kommuner.171 Arbetspendlingen mellan Nordanstigs kommun 
och Hudiksvalls kommun är också, med tanke på deras befolkningsunderlag, relativt stor. Det 
är också dessa fyra kommuner som tillsammans bildar de två lokala arbetsmarknaderna enligt 
SCB:s definition, vilket beskrevs i avsnitt 3.3 
 
Figuren 4.1 visar också beroendeförhållandet mellan kommunerna. Det antas att kommuner 
med en väl fungerande pendling mellan varandra också är starkare beroende av varandra. Ett 
tydligt exempel är Sundsvalls kommun och Timrå kommun. Förändringar på 
arbetsmarknaden i Sundsvalls kommun påverkar också Timrå kommun i stor omfattning. 
Detta beroendeförhållande finns inte alls på samma sätt mellan Sundsvalls kommun och 
Hudiksvalls kommun till exempel där pendlingen är nästan obetydlig och enkelriktad i nuläget. 
Förändringar i arbetsmarknaden i Hudiksvalls kommun skulle inte påverka Sundsvalls 
kommun alls i den omfattning som Nordanstigs kommun skulle drabbas. Förhållandet, och 
således beroendet, mellan de övriga kommunerna i samarbetet är inte alls starkt eftersom 
pendlingen dessa emellan är så ringa. Beroendeförhållandet är som störst mellan kommuner 
vars arbetsmarknader är mest integrerade med varandra.   

4.5.1 Arbetet med arbetspendlingen i kommunerna 
Inom samtliga kommuner i Sundsvallsregionen är arbetspendling ett prioriterat område i 
kommunens arbete. För att underlätta arbetspendlingen har det framkommit att kommunerna 
arbetar inom fyra områden. Det första området är den lokala nivån, det vill säga man arbetar 
med att bättre utnyttja de befintliga resurserna och skapa möjlighet för pendling.172 Det 
handlar också om att se trafiken på den lokala nivån i ett större perspektiv för att på så sätt 
kunna utnyttja den bättre.173 På denna nivå kan man inleda samarbeten som kan resultera i att 
nya bussförbindelser startar som gynnar pendlingen såväl på den lokala nivån som på den 
regionala nivån, exempel på detta är HTS-bussen174 som går mellan kommunerna Härnösand, 
Timrå och Sundsvall.   
 
Den andra nivån, den regionala handlar om att arbeta gentemot länstrafiken och landstinget.175 
Detta för att möjliggöra en bra arbetspendling mellan kommunerna inom Sundsvallsregionen. 
Anledningen till att dessa två instanser är med beror på att de har två viktiga roller i och med 
att kollektivtrafiken passerar en gräns, i det här fallet kommungränser. Det är länstrafiken som 
ansvarar för kollektivtrafiken i ett län och det är landstinget som betalar när kollektivtrafiken 
passerar en kommungräns.176 Resultatet av denna organisationsform blir att om två eller flera 
kommuner vill starta en busslinje, till exempel HTS-bussen, över kommungränserna måste 
inte bara dessa kommuner vara överens om det, utan också länstrafiken och landstiget. Inom 
denna region, Sundsvallsregionen, tillkommer ytterligare en dimension på detta problem och 
det är att även en länsgräns ska korsas. Det betyder att det blir åtminstone två kommuner, två 
landsting och två länstrafikbolag som måste vara överens om bland annat sträckning, 
tidtabeller och finansiering av trafiken. Antalet aktörer som måste komma överens ökar alltså 

                                                        
171 Telefonintervju Stig Fagerström kommunchef i Timrå kommun 21/4 2005  
172 Intervju Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005, Thord Wannberg kommunchef 26/4 
2005 och Stig Eng 26/4 2005 båda Nordanstigskommun 
173 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef i Hudiksvalls kommun 28/4 2005 
174 Intervju Ewa Back kommunalråd i Sundsvalls kommun 27/4 2005 och telefonintervju Stig Fagerström 
kommunchef i Timrå kommun 21/4 2005  
175 Telefonintervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd i Ånge kommun 2/5 2005 och telefonintervju Sig-Britt 
Ahl kommunalråd Härnösands kommun 25/4 2005 
176 Intervju Peter Gavelin kommundirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005  
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snabbt i och med att en länsgräns ska passeras. Den länsöverskridande pendlingen i detta 
område är också beroende av ytterligare en aktör, Statens järnvägar (SJ).177 Eftersom det är SJ 
som bestämmer tidtabellen för tågtrafiken och den är viktig för en del av pendlingen i 
regionen och en del av både den lokala och regional kollektivtrafiken anpassats efter 
tågtrafiken.178

 
Den tredje nivån är den nationella nivån. På denna nivå handlar det om att arbeta för 
satsningar på infrastrukturen, att bearbeta statliga verk och departement som ansvarar för 
större infrastruktursatsningar på vägar och järnvägar, men också flygfält och hamnar. Inom 
detta område är samtliga respondenter överens om att samarbetet inom Sundsvallsregionen är 
en fördel.179 Att tillsammans arbeta för att ”övertyga” de statliga verken och departementen 
om att investeringar i detta område är viktiga och att dessutom komma överens om vilka 
investeringar som ska prioriteras, för att sedan satsa på dessa investeringar. När det gäller att 
presentera dem för berörda verk och departement upplever många respondenter att de känner 
att de får en större tyngd bakom sina argument och förslag om det är flera som står bakom 
dessa argument och förslag.180 Ett exempel på ett gemensamt utspel är pressmeddelandet från 
mötet i Hudiksvall den 6 april 2005 där representanter enades om att satsa på en upprustning 
av E4 söder om Hudiksvall, norrlandstågskonceptet181, som är en utbyggnad av 
snabbtågtrafiken i Norrland och en utbyggnad av Midlanda flygplats för att även kunna klara 
av internationell trafik.182 Det är dock inget nytt att kommunerna samarbetar för att möjliggöra 
stora infrastruktursatsningar. Ett exempel på detta är snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm 
och Sundsvall, där ett flertal av kommunerna som ingår i Sundsvallsregionen samarbetade för 
att denna förbindelse skulle bli verklighet.183  
 
Den fjärde och sista nivån är den globala nivån. På denna nivå handlar arbetet inte i första 
hand om att möjliggöra pendling utan att möjliggöra arbete hemifrån. Denna fjärde nivå 
handlar om informationsteknologi och hur bredbandsinfrastrukturen kan gynna kommunerna 
och regionen. Å ena sidan handlar det om att bygga ut bredbandsnätet och å andra sidan att ge 
människor en möjlighet att utnyttja denna nya infrastruktur för att kunna arbeta hemifrån.184 
Ett annat sätt att arbeta med arbetspendling är med attityder hos arbetsgivare. Det kan handla 
om att förändra arbetstider på ett sådant sätt att det är möjligt att pendla inom regionen eller 
att acceptera mera distansarbete.185  
 

4.5.2 Hinder för arbetspendling 
De begränsningar som respondenterna ser i arbetet med arbetspendlingen kan även de delas 
in i nivåer, tre till antalet. Den första nivån utgörs av att den nuvarande infrastrukturen inom 
Sundsvallsregionen är för dålig, både vad det gäller vägar och järnvägar. Detta gäller såväl de 
stora huvudlederna som de mindre vägarna.186  
                                                        
177 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef i Hudiksvalls kommun 28/4 2005  
178 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef i Hudiksvalls kommun 28/4 2005 
179 Intervjuer med respondenter från Sundsvallsregionen mellan den 21/4 och 11/5 2005 
180 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstig 26/4 2005, Ewa Back kommunalråd i Sundsvalls 
kommun 27/4 2005 och telefonintervju Lennart Borgsten kommunchef i Hudiksvalls kommun 28/4 2005  
181 Telefonsamtal Olle Tiderman projektchef Norrtåg 20/5 2005 
182 Hudiksvall (2005) Kommuner samverkar för infrastrukturen. Internet.  
183 Telefonintervju Sven-Åke Thoresson kommunalråd i Hudiksvalls kommun 28/4 2005  
184 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstig 26/4 2005 och telefonintervju Sven-Åke Thoresson 
kommunalråd i Hudiksvalls kommun 28/4 2005  
185 Telefonintervju Lars-Gunnar Rönnqvist Länsstyrelsen Västernorrland 13/5 2005  
186 Telefonintervju Sig-Britt Ahl kommunalråd i Härnösands kommun 25/4 2005, intervju Ewa Back 
kommunalråd i Sundsvalls kommun 27/4 2005 och telefonintervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd i Ånge 
kommun 2/5 2005   
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Den andra nivån är uppbyggnaden av den svenska organisationen. Med detta avses 
uppdelningen i län och kommuner och svårigheten att få kollektivtrafiken att gå över både 
kommun- och länsgränser.187 Det framkom under intervjun med en respondent att 
länsgränsen och den indelning som finns låser utvecklingen lite grann, en annan respondent 
lyfter fram att tillväxtprogram som har utarbetats fokuserar mycket på länsperspektivet men 
eftersom tillväxten inte känner till gränser fungerar detta dåligt.188 En respondent pekar på att 
gränsen i sig inte är något hinder men att det är traditioner och vanor hos människorna som är 
problemet. Detta utgör ett större hinder än vad gränsen gör.189 En annan respondent nämner 
att de personliga kontakterna mellan aktörerna, på var sin sida om en kommun- eller 
länsgräns, som byggs upp i och med detta samarbete kan vara ett sätt att montera ned gränser. 
Ett flertal respondenter lyfter också fram att det arbete som görs inom Sundsvallsregionen till 
vis del syftar till att montera ner, rulla tillbaka eller luckra upp denna länsgräns.190 Andra 
uppfattningar om länsgränsen och vad den medför finns också bland respondenterna. En 
respondent visar på att det har varit en stor acceptans i länet för den övergång av länsgränsen 
som samarbetet inom Sundsvallsregionen medför.191 En annan respondent lyfter fram att det 
finns intressekonflikter med att gå över länsgränsen för att samarbeta och att det ”egna” länet 
blir misstänksamt. En förändring är dock att vänta eftersom andra kommuner inom detta län 
också vänder sina blickar mot kommuner i andra län.192 Det ska klargöras att dessa två 
synpunkter kommer från representanter som befinner sig i två olika län, Västernorrlands län 
och Gävleborgs län, och erfarenheterna kan se olika ut vad det gäller kommunsamarbeten 
som kan påverka dessa olika bemötanden. 
 
Den tredje och sista nivån är de ekonomiska förutsättningarna. Dessa kan in sin tur delas in i 
två underkategorier. Den första utgörs av lokala begränsningar vad gäller människor och 
finansiella resurser. Brukarunderlaget är för litet för att kunna öka turtätheten på befintliga 
sträckor inom kollektivtrafiken.193 En annan lokal begränsning är att det råder brist på pengar 
som resulterar i en brist på personal inom den kommunala förvaltningen som kan arbeta med 
arbetspendlingsfrågor i den omfattning som önskas på det lokala planet.194 Den andra 
underkategorin utgörs av statliga begränsningar. Det saknas statliga pengar för att göra 
nödvändiga investeringar i infrastrukturen som i sin tur sätter begränsningar för hur 
kommunerna kan arbeta med pendlingsfrågor.195  
 

4.6 Framtiden  

När det gäller framtiden för samarbete inom Sundsvallsregionen är en övervägande del av 
respondenterna entusiastiska, skillnaden ligger i hur entusiastiska respondenterna är. Utsikterna 
för framtiden beskrivs som positiv av många respondenter, en respondent säger till och med: 

                                                        
187 Intervju Göran Fjellström kommunchef i Ånge kommun 28/4 2005 och Peter Gavelin kommundirektör i 
Sundsvalls kommun 27/4 2005  
188 Intervju Stig Eng kommunalråd Nordanstigs kommun 26/4 2005 och Stig Fagerström kommunchef i Timrå 
kommun 21/4 2005  
189 Telefonintervju Lennart Borgsten kommunalchef i Hudiksvalls kommun 28/4 2005  
190 Intervju Stig Eng kommunalråd i Nordanstigs kommun 26/4 2005, Peter Gavelin kommundirektör i 
Sundsvalls kommun 27/4 2005 och Sten-Ove Danielsson kommunalråd i Ånge kommun 2/5 2005 
191 Intervju Ewa Back kommunalråd i Sundsvalls kommun 27/4 2005 
192 Intervju Stig Eng kommunalråd i Nordanstigs kommun 26/4 2005  
193 Telefonintervju Sten-Ove Danielsson kommunalråd i Ånge kommun 2/5 2005 
194 Intervju Thord Wannberg kommunchef i Nordanstigs kommun 27/4 2005  
195 Intervju Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå kommun 25/4 2005  
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”...det är bara fantasin som sätter gränserna för…samarbetet”196  

Förutom problem som har med det mentala hindret att göra, som nämndes ovan, finns det 
problem som är mer reella i sin karaktär. Ett sådant är att en respondent tycker att integration 
mellan kommunerna måste bli bättre för att ett mera utvecklat samarbete mellan kommunerna 
ska kunna komma tillstånd.197 En annan farhåga som lyfts fram är att regionen ska minska i 
befolkning och i längden sin attraktionskraft för såväl människor som företag.198 En tredje 
respondent belyser tidsfaktorn som ett möjligt problem eftersom samarbeten mellan offentliga 
aktörer tar tid då den demokratiska beslutsprocessen används när beslut ska fattas.199  

 
En annan problembild som målas upp är informationsproblemet, det vill säga att informera 
om samarbetet såväl internt som externt. Internt inom organisation, för att informera den 
egna personalen om vad som händer och varför samarbete är bra. Detta för att inget 
missförstånd eller motstånd ska växa fram i den egna organisationen. Medarbetarna ska vet 
vad som händer och varför samarbetet skulle vara bra. Informera om samarbetet externt 
handlar om att informera kommuninvånarna i respektive kommun, för att skapa en förståelse 
och kunskap om samarbetet och varför det är bra för den specifika kommunen, och således 
för kommunmedborgaren, att vara med i samarbetet. Om detta arbete misslyckas får, 
framförallt, politikerna det svårt att motivera för sina väljare varför de lägger tid och pengar på 
samarbetet om väljarna, medborgarna, inte ser eller förstår fördelarna med det.200

 
Framtida samarbetsområden ligger inom den administrativa delen av en kommuns arbeten, 
enligt några respondenter. Det kan handla om att samarbeta inom lönesystem eller 
ekonomisystem, eller ett gemensamt bygg- och miljökontor.201 Om denna utveckling kommer 
att ske med alla dessa kommuner samtidigt eller om det växer fram avtal mellan två eller flera 
kommuner är i dagsläget osäkert.  

                                                        
196 Intervju Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå kommun 25/4 2005  
197 Telefonintervju Sig-Britt Ahl kommunalråd i Härnösands kommun 25/4 2005 
198 Intervju Ewa Back kommunalråd i Sundsvalls kommun 27/4 2005  
199 Intervju Stig Eng kommunalråd i Nordanstigs kommun 26/4 2005  
200 Telefonintervju Stig Fagerström kommunalchef i Timrå kommun 21/4 2005, Intervju Peter Gavelin 
kommunaldirektör i Sundsvalls kommun 27/4 2005 och Göran Fjällström kommunchef i Ånge kommun 28/4 
2005  
201 Intervju Eva Lindstrand kommunalråd i Timrå kommun 25/4 2005 och Thord Wannberg kommunchef i 
Nordanstigs kommun 26/4 2005  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga det regionala utvecklingsarbetet i 
Sundsvallsregionen och syftet utmynnade i sin tur i tre frågeställningar. I detta 
avslutningskapitel besvaras de tre frågeställningarna i respektive avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3. 
Kapitlet fortsätter med avsnitt 5.4 som berör tänkbar framtida forskning inom detta område. 
Sista avsnittet i kapitlet är 5.5 slutord.   
 

5.1 Hur ser samarbetet ut mellan de inblandade kommunerna i 
Sundsvallsregionen 

Samarbetet i Sundsvallsregionen sker på flera nivåer men det är utifrån möten med 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, oppositionsråd och kommunchef i de 
respektive kommunerna som de övergripande målen formuleras och arbetet fördelas. Dessa 
möten sker med sex månaders mellanrum och platsen är i någon av kommunerna som är med 
i samarbetet. Mellan mötena är det kommuncheferna i de respektive kommunerna som driver 
arbetet framåt. Kontakterna mellan kommuncheferna förs via telefon- och e-post. 
Kommuncheferna delegerar i sin tur uppgifter till tjänstemän i respektive kommun som 
arbetar vidare inom det område som bestämdes på mötet. I detta skede har Sundsvalls 
kommun en nyckelroll eftersom de har mer resurser till sitt förfogande för detta ändamål i 
jämförelse med de andra kommunerna i samarbetet.  
 
Enligt Lundqvist är det aktörerna som skapar strukturen men strukturen sätter samtidigt 
gränser för vad aktörerna kan göra. Detta gäller för samarbetet i Sundsvallsregionen eftersom 
det är aktörerna som har skapat Sundsvallsregionen som är en struktur men 
Sundsvallsregionen är också en aktör som befinner sig i en större struktur. Antalet aktörer i 
den större strukturen är många och de har påverkat denna struktur under en lång tid. 
Aktörerna och Sundsvallsregionen är en del av denna struktur. I den större strukturen finns 
bland annat länstrafiken, landstinget och statliga verk, som Sundsvallsregionen och aktörerna i 
den är beroende av för att utveckla samarbetet och området ytterligare. Den större strukturen 
sätter alltså gränser för aktörernas agerande vid utvecklingen av Sundsvallsregionen.  
 

Det är aktörerna som skapar policy och enligt Björk m fl förverkligas policyidéer genom 
handling. I denna uppsats ses denna handling som ett politiskt beslut. När politiker och 
tjänstemän träffades på mötet i Hudiksvall den 6 april fanns idén om Sundsvallsregionen och 
den utvecklades genom att deltagarna beslutade om att prioritera ett antal infrastrukturprojekt 
i Sundsvallsregionen. Dessa infrastrukturprojekt var utbyggnaden av E4, 
norrlandstågskonceptet och Midlanda flygplats. De politiska beslut och prioriteringar som 
fattades på detta mötte var centrala i utformandet av policy.  För att hantera konflikter som 
kan finnas mellan aktörer i ett nätverk kan aktörerna skapa ett koordineringsorgan. Aktörerna 
i Sundsvallsregionen har genom sina möten, där kommunstyrelsernas ordförande, vice 
ordförande, oppositionsråd och kommunchef från respektive kommun träffas, skapat ett 
koordineringsorgan som underlättar och är en förutsättning för samarbetet mellan aktörerna. 
Det är också ett tecken på att aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra och att de arbetar 
mot ett gemensamt mål.    
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Ett resultat som framkom i undersökningen, Interkommunal samverkan – en undersökning av 
samverkan mellan kommuner och landsting i Sverige genomförd av Svenska kommunförbundet, var 
att samarbeten i stor omfattning bestäms av länsgränser. På så sätt framstår 
Sundsvallsregionen som en unik samarbetsform, eftersom det går över en länsgräns. Det 
framkom också i undersökningen att samarbeten sker i lösare former och då i nätverk vilket 
stämmer med den samarbetsform som finns i Sundsvallsregionen. Samarbetet är inte 
formaliserat på något sätt utan bygger på kontakter och möten mellan de ovan nämnda 
personerna. Kontakterna mellan aktörerna bildar olika nätverk, och nätverken som har 
identifierats i denna uppsats är resurs- eller beroendenätverk samt sociala nätverk. Det 
resursberoende nätverket har framkommit inom två områden, genom de strukturella 
faktorerna och arbetspendlingen. De strukturella faktorerna visar att alla kommuner har en 
liknande utveckling inom det ekonomiska såväl som inom det befolkningsmässiga området, 
dock är utvecklingen sämre i ett antal kommuner vilket leder till att de blir mer beroende av de 
omkringliggande kommunerna. De mindre kommunerna i samarbetet, Nordanstig, Ånge och 
Timrå uppvisar både en negativ befolkningsutveckling och resultaträkning som leder till att de 
får mindre möjligheter att bedriva och starta egna verksamheter. Dessa kommuner blir därför 
mer beroende av de större kommunerna. Beroendet framkom också i hur arbetspendlingen är 
mellan kommunerna. De mindre kommunerna är mer beroende av de större eftersom 
pendlingsströmmarna i betydande omfattning går från de mindre kommunerna till de större. 
Det har inte framkommit någon förändring i maktrelationen mellan aktörerna i samarbetet, 
vilket kan bero på att samarbete är nytt och att aktörerna precis har etablerat sin position. 
 
Det sociala nätverket bygger på kontakter mellan aktörerna i samarbetet. Någonting som kan 
ha underlättat kontakterna i nätverket är utseendet på de politiska förhållandena inom 
samarbetet. Fem av sex kommuner i samarbetet har socialdemokraterna egen majoritet eller 
tillsammans med vänsterpartiet och/eller miljöpartiet majoritet i kommunfullmäktige. Detta 
kan ha påverkat både möjligheterna till ett första möte och den fortlöpande kontakten mellan 
aktörerna. Det har dock inte framkommit att detta har spelat någon roll vid kommunikationen 
mellan kommunerna, vare sig vid den första eller den fortsatta kontakten. Antagandet om att 
kommuner med liknande politisk majoritet i kommunfullmäktige lättare tar kontakt med 
varandra har inte fått något stöd i denna uppsats. Samarbetet har emellertid resulterat i att 
dessa kontaktkanaler har blivit bättre eftersom kommunikationen dem emellan intensifieras 
och aktörerna lär känna varandra. Kontakterna har blivit mera personliga mellan aktörerna. 
Det har framkommit att samarbetsklimatet har förbättrats, vilket är en förutsättning för att det 
som Hjert benämner som det mentala hindret ska överbryggas. Ytterligare en viktig 
komponent i denna klimatförbättring är den ökande tilliten mellan aktörerna. Om tillit mellan 
aktörerna inte infinner sig blir samarbetet i slutändan inte möjligt, eftersom aktörerna då 
börjar misstro varandra och arbetar mer för sin egen sak än för samarbetet i sin helhet.  
 
Det nätverk som finns i Sundsvallsregionen visar tecken på att vara av typen policygemenskap. 
Medlemmarna i nätverket är begränsade av den anledningen att restiden inom regionen inte 
får överstiga en timme. Aktörerna i nätverket möts regelbundet och det finns en gemensam 
syn vad gäller infrastruktursatsningar och prioriteringar på detta område. Det finns ett 
resursutbyte i och med att alla aktörerna delar med sig av sina resurser och kommuncheferna 
har makten att fördela dessa resurser. Alla aktörer är vid mötena jämbördiga i förhållande till 
varandra i samarbetet. Det är dock så att de större kommunerna har mer resurser jämfört med 
de mindre kommunerna. Huruvida detta påverkar förhållandet mellan aktörerna vid mötena 
går det bara att spekulera om.   
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Att identifiera en eller några personer som drivande har inte låtit sig göras i det material som 
bearbetats. Det har heller inte vid intervjuerna framkommit någon eller några personer som 
har omnämnts som drivande aktörer. Utan det är Sundsvalls kommun, som förvisso 
representeras av kommunalrådet och kommundirektören, som har omnämnts som en 
drivande aktör. Sundsvalls kommun har varit den drivande aktören i framförallt de två första 
stegen, som integrator och entreprenör. Sundsvalls kommun var med i startprocessen och 
förde samman de andra aktörerna, detta lede till att samarbetet startade varför Sundsvalls 
kommun även innehar entreprenörsrollen. Däremot innehas producentrollen av samtliga 
kommuner i samarbetet. Det som driver aktörerna är anledningar som presenteras i avsnitt 5.2 
och ett personligt intresse för samarbetet. Kaarhus modell ser alltså ut enligt följande: 
 
TABELL 5.1 AKTÖRERNA OCH DERAS ROLLER I SUNDSVALLSREGIONEN   
Drivande aktörer Integrator Entreprenör  Producent  
Karakteriseras 
av: 

Sundsvalls 
kommun var 
med i starten 
och band 
samman 
intressen 

Sundsvalls 
kommun 
startade 
samarbetet 

Samtliga sex 
kommuner som 
ingår i 
Sundsvallsregionen  

 

5.2 Varför startade samarbetet mellan dessa kommuner 
Anledningarna till varför samarbete startade mellan dessa kommuner är huvudsakligen tre. 
Den första anledningen är att kommunerna har en liknande utveckling vad avser 
befolkningsutveckling, det vill säga den har varit negativ sett i ett tioårsperspektiv. Mot denna 
bakgrund ger ett samarbete en större region som kan attrahera både företag och människor. 
Dessutom blir utbudet av kultur och service också större vilket i sig kan såväl attrahera som 
möjliggöra för människor att stanna kvar i området. Denna större region kan också möjliggöra 
för människor att stanna kvar i regionen, bo i en kommun men arbeta i en annan. En större 
region gör det alltså lättare för arbetsgivare att hitta arbetskraft och det blir även lättare för 
arbetskraften att hitta arbetsgivare, matchningen mellan efterfrågan och utbud på 
arbetsmarknaden kan alltså fungera smidigare i en större region. För att detta ska vara möjligt 
krävs det att pendlingen i regionen ökar. Det har framkommit att pendlingen är ett prioriterat 
område i samtliga kommuner, det finns dock en del hinder med detta arbete som presenteras i 
nästa avsnitt. I Sundsvallsregionen ingår det idag sex kommuner och två lokala 
arbetsmarknader som innehåller två kommuner. Det är Nordanstig och Hudiksvall som utgör 
en lokal arbetsmarknad sedan är det Timrå och Sundsvall som utgör den andra. Mellan dessa 
två och de andra kommunerna i regionen är pendlingen inte tillräcklig för att SCB ska 
klassificera dem som lokala arbetsmarknader. För att Sundsvallsregionen ska kunna åtnjuta 
fördelarna som en större region kan medföra, krävs att pendlingen ökar. Detta har 
kommunerna insett då arbetspendling och infrastruktur är prioriterat område i såväl den 
enskilda kommunen som i regionsamarbetet i stort.  
 

Den andra anledningen är att kommunerna tillsammans får en starkare gemensam röst utåt. 
Denna anledning omtalades av många respondenter och det gällde framförallt vid kontakter 
med statliga verk och departement och då i första hand rörande infrastruktursatsningar. Det 
upplevs lättare att få gehör för sina förslag vad gäller infrastrukturinvesteringar när flera 
kommuner är enade bakom förslaget.  
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Den tredje anledningen till varför kommuner börjar samarbeta är ekonomiska. De 
ekonomiska anledningarna är både direkta och indirekta. Direkt rör det kommunens 
verksamheter som kan drivas gemensamt, detta sker inte i dagsläget inom Sundsvallsregionen 
utan pågår mellan delar av de inblandade kommunerna. I ett framtidsperspektiv kan 
utvecklingen bli en annan, eller som en respondent uttryckte det ”det är fantasin som sätter 
gränserna”. Indirekt kan ett samarbete i regionen attrahera företag och människor vilket ger 
kommunerna en fördel som diskuterades ovan. Av de ekonomiska anledningarna är det 
framförallt av denna indirekta anledning som Sundsvallsregionen bildades.  
 

5.3 Vilka hinder finns mellan kommuner i samarbetet 
De hinder som har uppkommit i samarbetet mellan kommunerna är av skilda typer. Första 
hindret är den organisatoriska uppdelningen i kommuner och län som finns i Sverige. Andra 
är att samarbetet omfattar kommuner av olika storlekar vad gäller invånarantal. Det tredje 
hindret är att i samarbeten mellan kommuner finns det inte bara praktiska hinder utan även 
mentala hinder. Dessa olika typer av hinder utvecklas nedan.  
 
Sveriges organisatoriska uppdelning i län och kommuner medför ett hinder för samarbete. Vid 
samarbeten över kommungränserna blir det direkt ett antal fler aktörer och vid samarbeten 
över en länsgräns ökar antalet aktörer ytterligare. Detta resulterar i att det blir fler viljor och 
önskemål att ta hänsyn till. Denna organisationsuppdelning medför inte bara att det blir mer 
komplicerat att samarbeta över gränsen av praktisk karaktär. Gränser finns med som en del av 
aktörens mentala föreställningsvärld vilket också kan utgöra ett hinder för samarbetet. 
Indelningen i län och kommuner utgör en del av strukturen och i Sundsvallsregionens fall är 
det ännu ett exempel på att strukturen begränsar aktörernas agerande. Aktörerna i 
Sundsvallsregionen som berörs av strukturens utseende är kommunerna som ingår i 
samarbetet, landstingen och länstrafiken och aktörerna inom dessa organisationer.  
 
I Anderssons uppsats var en av slutsatserna att små kommuner har svårt att samarbeta med 
större kommuner. Denna slutsats kan utvecklas efter erfarenheter som framkom i uppsatsen. I 
Sundsvallsregionen finns det tre typer av kommuner: små, medelstora och stora. Det har 
framkommit att de små kommunerna snabbare accepterar och hittar sin roll i förhållande till 
den större kommunen. Däremot har de medelstora kommunerna svårare att hitta och 
acceptera sin roll i samarbetet. Den stora kommunen ser sin roll som ledare men vill samtidigt 
inte köra över de andra kommunerna genom ett för tydligt eller kraftigt ledarskap. Slutsatserna 
från Anderssons uppsats bör därför kunna utvecklas ytterligare. Det är de medelstora 
kommunerna som har svårare att samarbeta, eftersom deras roll inte är lika tydlig i förhållande 
till den större kommunen. De små kommunerna har mindre problem att arbeta med de stora 
kommunerna eftersom de snabbare och lättare hittar sin roll i samarbetet. Denna skillnad i 
storlek resulterar också i skillnader i resurser och i uppsatsen har det framkommit att 
Sundsvalls kommun som är den största kommunen också har mera resurser än vad de, 
framförallt, små kommunerna har. De små kommunerna är därför mer beroende av den större 
kommunen och detta beroende förstärks i och med att pendlingen mellan de små till den stora 
kommunen är större.  
 
Hjert lyfter fram att om man ska överbrygga det mentala hindret tar det tid och samarbetet 
mellan dessa sex kommuner måste anses som något nytt eftersom första mötet var under 
hösten år 2004. Ett hinder i samarbetet mellan dessa kommuner skulle då kunna vara att det är 
så nytt. Alla kommuner i Sundsvallsregionen har dock samarbetat både med kommuner inom 
detta samarbete och med andra kommuner tidigare, därför bör de ha haft en möjlighet att 
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bearbeta detta mentala hinder som kan uppkomma i och med samarbeten. Kommunerna i 
samarbetet bör alltså vara rustade för att hantera detta hinder med tanke på tidigare 
erfarenheter av kommunsamarbeten. 
  
Hjert lyfter fram, förutom det mentala hindret, att det är viktigt att informera personalen om 
samarbetet och tanken bakom det för att resultatet ska bli det bästa. Denna information är 
viktig, såväl inom som utom organisationen eftersom människors identitet med en kommun 
eller ett län kan vara djupt rotade. Det har framkommit i intervjuer att en kunskap och 
förståelse finns för detta fenomen varför det inte borde vara ett hinder för samarbetets 
fortsatta utveckling.  
 

5.4 Framtida forskning 
En fördel med Sundsvallsregionen som många av respondenterna framhöll var att det upplevs 
lättare att få gehör för förslag angående infrastruktursatsningar. Det skulle därför vara 
intressant att undersöka hur arbetet går till innan infrastruktursatsningarna bestäms. För att se 
vilken inverkan en gemensam auktion har och få insyn om hur andra liknande samarbeten 
eller regioner gör för att få gehör för förslag om infrastruktursatsningar. Detta skulle 
förhoppningsvis ge en bild av hur konkurrensen ser ut inom detta område samt om 
samarbetets eller regionens storlek är en avgörande faktor vid satsningar på infrastrukturen.  
 
En annan aspekt av samarbetet i Sundsvallsregionen är att det går över länsgränsen och en ny 
region bildas. Denna nya region har bildats i motsättning med den uppdelning som finns i 
Sverige idag, vad gäller uppdelning i kommuner och län. Frågor som detta fenomen väcker är 
om den nuvarande uppdelningen är förlegad? Om så är fallet vilka kriterier ska vara 
tongivande om en ny indelning skapas? Genom att undersöka Sundsvallsregionen och 
liknande regioner ur detta perspektiv skulle det vara intressant att se hur eventuellt en annan 
uppdelning skulle bli och vilka kriterier som skulle vara tongivande. 
 

5.5 Slutord 
Hindren som kan påverka ett samarbete är många. I denna uppsats har det framkommit att 
det kan vara organisatoriska hinder, informations- och mentala hinder. Samtidigt är 
belöningen om kommunerna kan klara av att samarbeta många. Belöningarna som har 
framkommit i uppsatsen är minskade kostnader genom samarbeten inom kommunens 
verksamhet. Vara en del av en större region med ökad attraktionskraft för människor och 
företag samt kunna prata med en starkare röst gentemot andra regioner, verk och 
departement. Kommunerna som är med i Sundsvallsregionen är olika i en rad avseenden 
invånarantal, stora kommuner och små kommuner, stora och småförvaltningar, kust- och 
inlandskommuner, kommuner med övervägande småföretagare och kommuner med 
multinationella företag. Trots detta finns det också många faktorer som för de samman. 
Befolkningsutvecklingen, den ekonomiska situationen, det geografiska läget och insikten om 
att samarbete är någonting som är nödvändigt och som kommunerna tjänar på. Dessa 
gemensamma faktorer och belöningarna i och med samarbetet har resulterat i att 
Sundsvallsregionen startade. Att generalisera dessa erfarenheter som har framkommit ska 
göras med försiktighet däremot kan de beaktas av kommuner som vill samarbeta och befinner 
sig i en liknande situation som kommunerna i Sundsvallsregionen.  
 

Ett initiativ som Sundsvallsregionen utgör kan också vara ett resultat av bristen på initiativ 
inom kommunsektorn. Förutsättningarna och vägarna för kommunen att möta de krav som 
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ställs på kommunen både från medborgarna och näringslivets sida vad gäller ökad service och 
tillgänglighet har ökat. Detta kan leda till att nya arbetssätt och samarbeten skapas för att möta 
dessa nya krav. Samarbetet inom Sundsvallsregionen kan vara ett sådant nytt arbetssätt, 
huruvida det är på det sättet får framtiden avgöra. Helt klart är dock att denna region går en 
spännande framtid till mötes. 
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Bilaga A – Användes vid intervjuer med respondenter från Sundsvallsregionen  
 
Inledning 
1. Hur länge har du varit på din post? 
2. Beskriv ditt arbete i stort?  
 
 
Synen på den egna kommunen  
3. Hur skulle du kort vilja beskriva ”din” kommun? 
4. Vilka är kommunens styrkor respektive svagheter?  
5. Hur skulle du kort beskriva kommunens näringsliv? 
6. Vilka är kommunens största arbetsgivare? På vilket sätt präglar dessa/denna 
arbetsgivare   kommunen?  
7. Har det skett några förändringar i näringslivet i stort under de senaste tio åren som har 
påverkat kommunen?  
8. Vilka samarbeten med andra organisationer (kommuner, företag, statliga myndigheter 
eller annat) är ”din” kommun med i?  
  
Regionsamarbetet 
10. Hur startade detta kommunsamarbete? Vem/Vilka initierade tanken bakom 
regionsamarbetet?  
11. Vilken typ av samarbete fanns mellan kommunerna innan regionsamarbete? 
12. Varför är kommunen med i detta regionsamarbetet?  
13. Vilken är ”din” kommuns roll i regionsamarbetet? 
 
Samarbetet 
14. Hur ser samarbetet ut?  
15. Vilken är ”din” roll i detta samarbete? 
16. Vem/vilka bedömer du vara drivandepersoner i detta samarbete?  
17. Finns det några andra aktörer i detta samarbete förutom de inblandade kommunerna 
(tex. statliga myndigheter, organisationer eller företag)  
18. Hur arbetar ni praktiskt inom detta samarbete? 
19. Finns det som du ser det en intressekonflikt mellan främjandet av den egna 
kommunen och regionsamarbetet?  
20. Finns det någon (kommun) som du ser det som gynnas mer eller mindre av 
samarbetet? 
21. Kan du se några resultat av regionsamarbete?  
 
Arbetspendling  
22. Är arbetspendling ett prioriterat arbete i kommunen? 
23. Pendlar människor till eller från kommunen?  
24. Hur arbetas det med att underlätta för pendling mellan kommunerna? 
25. Vilka begränsningar finns det i detta område för både den enskilda kommunen och 
kommunsamarbetet? 
 
Framtiden 
26. Hur ser framtiden för detta samarbete ut? 
27. Vilka är de största möjligheterna med samarbetet inom regionen? 
28. Vilka är de största farhågorna med samarbetet inom regionen?  

 



 

 
Avslutning  
29. Är det något du vill tillägga eller fråga om? 
 
 
Bilaga B – Användes vid intervju med statlig respondent  
 
Inledning 
1. Hur länge har du varit på din post? 
2. Beskriv ditt arbete i stort?  
 
Kommunsamarbeten i allmänhet  
3. Vilka erfarenheter har du av kommunsamarbeten? 
4. Vet du om några kommunsamarbeten i Västernorrland (förutom Sundsvallsregionen) 
5. Vilka är de största fördelarna med kommunsamarbeten som du ser det? 
6. Vilka är de största nackdelarna med kommunsamarbeten som du ser det? 
7. Vilka problem ser du med kommunsamarbeten? 
 
Kommunsamarbeten inom Sundsvallsregionen  
8. Har du hört talas om samarbetet i Sundsvallsregionen? (om ja, när var första gången 
du gjorde det?) 
9. Vilka är fördelarna med ett samarbete mellan dessa kommuner som du ser det? 
10. Vilka är de stora problemen med detta samarbete som du ser det (exempel, 
samarbetet är mellan kommuner i Gävleborg och Västernorrlands län är detta ett problem) 
11. Vad tycker du om valet av kommuner i samarbetet? Är det för många eller skulle 
andra kommuner ha varit med? 
 
Arbetspendling 
12. Har arbetspendlingen ökat i Västernorrland under den senaste tioårsperioden?  
13. Vad krävs för att arbetspendlingen i Västernorrland i allmänhet ska öka och i 
synnerhet i Sundsvallsregionen?  
14. Vad tror du om kommunernas möjlighet att arbeta med pendlingsfrämjande politik? 
  
 
Framtiden  
15. Vad tror du om framtiden för detta samarbetsprojekt? 
16. Vad tror du om framtiden för Västernorrland som län? Kan en ny form av region bildas 
av delar av det som idag är Västernorrland?  
 
 
Avslutning 
17. Är det något du vill tillägga eller fråga om?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Bilaga C 
 
 
Lokala arbetsmarknader (LA) 
 
Metoden att skapa lokala arbetsmarknader.  
 
Första steget, bestämma de självständiga kommunerna (lokala centra). Detta görs genom att 
två villkor ska vara klarlagda. Det första är att antalet utpendlare ska vara mindre än 20 
procent av det totala antalet förvärvsarbetande i det lokala centra. Det andra villkoret är att 
den största pendlingsströmmen till en annan kommun ska vara mindre än 7,5 procent av det 
totala antalet förvärvsarbetare i den självständiga kommunen.  
 
Andra steget går ut på att bestämma vilka kommuner, så kallade osjälvständiga kommuner, 
som ska läggas till denna självständiga kommun. Kopplingen till vilken självständig kommun 
som en osjälvständig kommun ska vara bestäms av hur deras utpendling ser ut, det vill säga 
deras krav är det motsatta för etableringen av en självständig kommun (se ovan). I vissa fall 
kan det bli två kommuner som tillsammans bildare ett lokalt centrum, ett exempel på ett 
sådant är Nyköping och Oxelösund.    
 
Källa: Gunnar Hedin tjänsteman SCB e-post 14/5 2005 
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