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Sammanfattning 

Det svenska medlemskapet i den europeiska unionen (EU) skapade mycket stor debatt i 

början och mitten av 1990-talet. Debatten präglades främst av vilka konsekvenser ett 

medlemskap skulle få för Sveriges del, och åsikterna varierade kraftigt. Denna uppsats 

behandlar den kommunala självstyrelsen och dess påverkan av det svenska EU-

medlemskapet. Det befarades före medlemskapet att denna del av den offentliga 

verksamheten skulle påverkas på ett negativt sätt, och det genomfördes ett flertal 

utredningar och rapporter i ämnet. Idag, sju år efter Sveriges inträde i EU, tas inte denna 

fråga upp till diskussion lika ofta, och därför är det intressant att undersöka om det som 

sades före inträdet i EU verkligen infriades, eller om konsekvenserna blev helt andra. 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i teorier om policyprocesser undersöka 

och analysera hur den svenska kommunala självstyrelsen har påverkats av EU-

medlemskapet och på vilket sätt denna påverkan har skett. 

Uppsatsen tillämpar teorier om policyprocesser, och då främst ett antal faser som kan 

urskiljas i policyprocessen. Dessa är; initiering/problemfasen, alternativfasen, 

rekommendation/ beredningsfasen, beslutsfasen, genomförande/implementeringsfasen, 

efterkontrollen/ utvärderingsfasen och återföringsfasen. Då det svenska EU-

medlemskapet kan ses som en enda lång process, representerar varje fas av 

policyprocessen en del av medlemskapet. Detta analyseras i första delen av 

slutdiskussionen. I andra delen av slutdiskussionen analyseras, 

efterkontrollen/utvärderingsfasen, som är en viktig del i uppsatsen. Anledningen är att 

det i uppsatsen sker en utvärdering av den kommunala självstyrelsen efter det svenska 

EU-inträdet. I denna del görs även en jämförelse mellan de konsekvenser som förutsågs 

före EU-inträdet och de konsekvenser som senare blev verklighet.  

Vilka blev då konsekvenserna för den kommunala självstyrelsen av det svenska EU-

medlemskapet? Det går att sammanfatta konsekvenserna i tre punkter. För det första har 

medlemskapet inneburit att kommuner, landsting, regioner och näringsliv samarbetar 

mer, både vad gäller EU-projekt men även i andra frågor. Detta samarbete har även 

sträckt sig till andra länder. Samtidigt har medlemskapet lett till en ökad konkurrens 

mellan företag, men även mellan kommuner och regioner. När det gäller den 

kommunala självstyrelsen råder det en viss juridisk eftersläpning, eftersom den inte är 

reglerad och utformad efter den konkurrens och de nya förutsättningar som EU-

medlemskapet har medfört. 



För det andra har medlemskapet inneburit mer direkta konsekvenser för kommunerna 

vad gäller offentlig upphandling, konkurrenslagstiftning och ändringar i 

kommunallagen. Även EUs principiella förbud mot statsstöd kan sägas vara ett ingrepp 

i den kommunala självstyrelsen. Slutligen har det genom EU-medlemskapet uppstått en 

fjärde och internationell politisk beslutsnivå, och politiska beslut fattas i högre grad 

utanför den nationella arenan. Detta har lett till en komplex relation mellan den 

nationella och den europeiska arenan, vilket har gjort det svårare för staten att styra 

kommunerna. 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att den kommunala självstyrelsen har 

påverkats på ett antal olika sätt, men som grundprincip best år den i sin traditionella 

form. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inför det svenska medlemskapet i EU präglades debatten till stor del av vilka 

konsekvenser medlemskapet skulle få för Sverige. Den allmänna uppfattningen var att 

stora delar av det svenska samhället skulle omfattas av förändringar och detta ansågs 

både positivt och negativt. Denna uppsats behandlar den del av den svenska offentliga 

verksamheten, som går under namnet kommunal självstyrelse. Många var åsikterna före 

medlemskapet om hur denna självstyrelse skulle påverkas av den svenska anslutningen 

till EU. Efter medlemskapet har debatten tunnats ut och det görs inte längre lika många 

utredningar i detta ämne. Därför är det av stort intresse att undersöka, om de 

konsekvenser som beskrevs före Sveriges inträde, verkligen blev sanna eller om den 

debatt som fördes var betydligt överdriven. Möjligheten finns också att konsekvenserna 

blev större än förväntat. 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU, efter en folkomröstning där resultatet 

blev 52% för ett medlemskap i EU och 48% mot ett medlemskap. Det svenska EU-

medlemskapet har föregåtts av en lång och komplicerad process. Det har gått via 

ansökan om associering 1961, den ”öppna” ansökan 1967, ansökan om tullunion 1971, 

frihandelsavtalet 1972, till ett omfattande associationsavtal genom EES, som trädde i 

kraft 1994. EES-avtalet hade en mycket stor betydelse för Sverige, eftersom det var så 

omfattande att det i materiellt hänseende kunde sägas innebära ett slags ekonomiskt 

medlemskap i EU. Sverige fick på de flesta områden full del i de fyra friheterna, dvs fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, vilket innebar stora möjligheter för 

svensk industri m fl. EUs konkurrensregler och regler om offentlig upphandling och 

statsstöd började gälla även i Sverige. Jordbrukssektorn stod dock utanför och även 

detta avtal innebar skapandet av ett frihandelsområde och inte en tullunion. Den 

väsentliga skillnaden mellan EES-avtalet och ett medlemskap i EU var dock att landet 

stod utanför det gemensamma beslutsfattandet inom EU.1 

Slutligen ansökte Sverige 1991 om medlemskap i de europeiska gemenskaperna, det 

nuvarande EU. Förhandlingarna om ett svenskt medlemskap i EU fördes inom ramen 

                                                

1 Bernitz Ulf (1997) Europarättens grunder, Norstedts Juridik AB, Stockholm sid 125-126 
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för en konferens mellan EUs dåvarande medlemsländer och de länder som ansökte om 

medlemskap samtidigt: Finland, Norge, Sverige och Österrike. Resultatet blev en 

anslutningsakt som ratificerades av alla medlemsländer och av de fyra nya staterna. De 

fyra nya länderna överlät sedan beslutet till en folkomröstning.2 

Sverige eftersträvade under lång tid, trots en skiftande opinion, ett omfattande 

samarbete med EU, utan medlemskap. Ett mycket viktigt skäl till omsvängningen att 

ansöka om ett medlemskap, har säkerligen varit att när Sverige genom EES kom till 

realförhandlingar om detta omfattande samarbete visade det sig inte möjligt att nå fram 

till en ordning, som skulle ha givit Sverige ett rimligt mått av medinflytande inom EUs 

beslutsprocess. Detta medinflytande kunde enbart uppnås genom ett medlemskap.3 

I Sverige var det under många år enbart moderaterna och folkpartiet som var för ett EU-

medlemskap. Deras argument var främst det beroende Sverige hade av EU. Exempelvis 

gick en stor del av den svenska exporten till EU-länder. Ett annat argument var att det 

var endast som medlem som Sverige kunde vara med och delta i de överstatliga 

organens beslut. Som icke-medlem skulle vi tvingas att acceptera EUs vilja i många 

olika frågor, utan att kunna påverka. Motst åndarnas argument var från 1970-talet och 

framåt att ett EU-medlemskap inte gick att kombinera med Sveriges neutralitet. Man 

pekade då på att t ex alla de dåvarande medlemmarna även ingick i NATO och att EUs 

mål var att länderna skulle föra en gemensam utrikespolitik. Ett annat skäl mot ett 

medlemskap var att man inte ansåg det möjligt att lämna över makt till EUs överstatliga 

organ. Socialdemokraterna höll länge denna linje, men när det kalla kriget upphörde och 

neutralitetsargumentet därigenom minskade i betydelse, började även de att se med 

andra ögon på ett medlemskap. De partier som var emot ansökan om medlemskap var 

miljöpartiet och vänsterpartiet.4 

                                                

2 Bernitz Ulf (1997) Europarättens grunder, Norstedts Juridik AB, Stockholm sid 128 

3 ibid sid 126 

4 Bengtsson Bengt-Arne, Lundqvist Olof (1992) Zenit Samhällskunskap, Almqvist & Wiksell Förlag, 

Uppsala sid 376-377 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i teorier om policyprocesser undersöka och 

analysera hur den svenska kommunala självstyrelsen har påverkats av EU-

medlemskapet och på vilket sätt denna påverkan har skett. 

1.3 Frågeställningar 

Vilka olika kommunsystem finns det? På vilket sätt skiljer de sig från varandra? 

Hur är den svenska kommunala självstyrelsen uppbyggd? 

Vad säger EU-lagstiftningen om den kommunala självstyrelsen? 

Vilka är de ändrade förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen? 

På vilket sätt påverkar subsidiaritetsprincipen den kommunala självstyrelsen? 

Vilka konsekvenser för kommunerna förväntades före EU-medlemskapet? 

Hur har den kommunala självstyrelsen påverkats av EU-medlemskapet? 

1.4 Avgränsningar 

Den kommunala självstyrelsen är en viktig del av det svenska konstitutionella systemet 

och är därför stark och omfattar många verksamhetsområden. Den innefattar, förutom 

de rättsliga aspekterna som återfinns i grundlagen och kommunallagen, även områden 

som offentlig upphandling, miljö, skola, socialvård osv. Då det skulle bli alltför 

omfattande att ta med alla områden i vilka kommunen är delaktig, är det framförallt på 

ett övergripande plan som den kommunala självstyrelsen studeras. I samband med 

konsekvenserna för kommunerna nämns dock de områden som har påverkats mest av 

EU-medlemskapet. 

Tidsmässigt avgränsas uppsatsen fr ån 1990 och framåt. I diskussionen före 

medlemskapet används material från 1990 till 1994. Anledningen är att frågan då 

aktualiserades på riksnivå och att det inte skrivits nämnvärt om EU-medlemskapets 

konsekvenser före 1990 och efter 1994 inleds medlemskapet. I diskussionen efter 

används material från 1999 till 2001, vilket är rimligt då syftet är att ta reda på 

konsekvenserna hur de ser ut idag. 

1.5 Metod och material  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska kommunala självstyrelsen 

har påverkats av EU-medlemskapet. För att få svar på denna fråga, måste det göras en 
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jämförelse mellan den kommunala självstyrelsens ställning före det svenska EU-inträdet 

och dess ställning idag, sju år efter inträdet. Eftersom EU- medlemskapet inte enbart är 

en enskild händelse, utan en rad av händelser kommer händelseförloppet från 1990 till 

idag 2001 att i uppsatsen betecknas som en enda sammanhängande process. Denna 

best år av olika delar, där varje del kan kopplas till en period av EU-medlemskapet. I 

uppsatsen delas processen in i sju delar eller faser; där fas 1-5 representerar händelserna 

fram till EU-medlemskapets början 1995, och fas 6-7 betecknar hur situationen ser ut 

idag, 2001. Detta är den del av uppsatsen som är utvärderingen av den kommunala 

självstyrelsen under EU-medlemskapet. Utvärderingen är alltså en del av den 

policyprocess som började i och med diskussionerna om en medlemskapsansökan 1990. 

Empirin till fas 1-5 har framförallt hämtats i kapitel 1.1 och kapitel 5, medan fas 6-7 

främst har sin empiriska del i kapitel 6. Slutligen analyseras de olika faserna i kapitel 7. 

För att denna utvärdering ska uppfylla syftet med uppsatsen är det dock viktigt att 

jämföra konsekvenserna av medlemskapet med den diskussion som fördes före 

medlemskapet. Relationen ”före” och ”efter” medlemskapet är en viktig del av 

utvärderingen, då den ger en möjlighet att bedöma de resultat som kommer fram i 

utvärderingen. 

Fördelarna med att använda policyprocesser för att analysera den kommunala 

självstyrelsens påverkan av EU-medlemskapet är att de på ett översiktligt sätt visar hur 

detta statsvetenskapliga problem är uppbyggt av olika faser. Det blir tydligt att det 

handlar om en pågående process som inte slutar i och med denna uppsats. En av 

modellerna för policyprocesser som används i uppsatsen är cirkelformad (se 2.2.3), 

vilket på ett tydligt sätt visar denna fortsättning. 

För att behandla uppsatsens syfte har information hämtats från litteratur, dokument, 

lagtexter, statens offentliga utredningar, internet och en intervju. Den litteratur som har 

använts har dels varit teoretisk, dels varit underlag till uppsatsens empiriska del. 

För att finna material till uppsatsen söktes först i databaser på internet. Utifrån de första 

sökresultaten kunde sedan ett urval av litteraturen användas dels till uppsatsen, dels till 

att hitta ytterligare källor. Efter att ha gått igenom källförteckningen i ett antal böcker, 

tydliggjordes vilken litteratur/vilka författare som dominerar ämnesområdet. Genom 

detta visade det sig ganska tydligt vilken litteratur som skulle användas. 

I det teoretiska kapitlet används främst litteratur skriven av Lennart Lundquist, Rune 

Premfors och Evert Vedung. Lundquist är professor i statsvetenskap vid Lunds 
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universitet och har publicerat många arbeten om offentlig förvaltning. Premfors är 

professor och forskare vid Stockholm universitet. Hans specialitet är policyanalys och 

förvaltning. Vedung är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har skrivit 

ett flertal böcker om utvärdering. Andra källor i teorikapitlet är Michael Hill, Bo 

Rothstein och Anders Sannerstedt, alla statsvetare med kunskap om dessa frågor. 

Kapitlet utgör grunden för den teoretiska analysram som används för att analysera det 

empiriska materialet. 

I kapitlet om kommunal självstyrelse i Sverige och i andra länder används framförallt 

Agne Gustafssons bok Kommunal självstyrelse och SOU 1994:2. Gustafsson har varit 

universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Anders Lidström, som har 

medverkat med en artikel i SOU 1994:2 är docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. 

Källor till kapitlet om EU-lagstiftningen och den kommunala självstyrelsen är främst 

litteratur skriven av Mats Melin, Göran Schäder och Magnus Jerneck. Melin är 

hovrättslagman i Svea hovrätt och Schäder är regeringsråd. Jerneck är professor i 

statsvetenskap vid Centre for European Studies vid Lunds universitet. Dessa två kapitel 

är bakgrundskapitel, som förklarar vissa centrala begrepp och beskriver den rättsliga 

situationen i Sverige och EU. 

Materialet till kapitlet om diskussionen före EU-medlemskapet kommer till stor del fr ån 

ett flertal av Statens offentliga utredningar, bl a från serien EG/EU- 

konsekvensutredningarna, och från Svenska Kommunförbundet. Samtliga avdelningar 

på Svenska Kommunförbundet har sedan 1991 följt EUs arbete med inriktning på 

konsekvenserna för svenska kommuner. Detta kapitel är det första av två empiriska 

kapitel i denna uppsats. Kapitlet är nödvändigt för att, tillsammans med kapitel sex 

besvara uppsatsens syfte. Även i kapitlet om diskussionen efter EU-medlemskapet är 

Svenska Kommunförbundet en viktig källa. Anledningen är att de utgivit en rapport om 

konsekvenserna av EU-medlemskapet, eftersom det ligger i deras intresse att utreda 

denna fr åga då de representerar kommunerna. Med tanke på detta gjordes även en 

intervju med en person som arbetar med frågor rörande den kommunala självstyrelsen 

på Kommunförbundet. Kapitlet är det andra empiriska kapitlet i uppsatsen. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund av det studerade statsvetenskapliga 

problemområdet, samt uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsningar, och metod och 
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material. I kapitel två presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen, nämligen 

policyprocessen. Kapitlet gör en genomgång av processen och går närmre in på en av 

dess faser, utvärderingsfasen. Kapitlet avslutas med en analysram som återkommer i 

kapitel 7 i slutdiskussionen. 

Kapitel tre behandlar den kommunala självstyrelsen i Sverige och i andra länder, för att 

ge en bakgrund till och först åelse för konsekvenserna av EU-medlemskapet för 

kommunerna. Kapitel fyra ger den rättsliga bakgrunden i form av EU-lagstiftning och 

dess påverkan på den kommunala självstyrelsen. Kapitlet behandlar även kortfattat vilka 

organisationer som tillvaratar kommunernas intressen på EU-nivå. 

I kapitel fem beskrivs den diskussion som fördes angående den kommunala 

självstyrelsens påverkan av EU, före medlemskapet. Det är främst de statliga 

utredningar som gjordes inför medlemskapet, men även Svenska Kommunförbundets 

syn på eventuella konsekvenser. I kapitel sex tas de rapporter och skrifter upp som 

skrivits om konsekvenserna efter EU-medlemskapet.  

Slutligen analyseras empirin i kapitel sju, med hjälp av den analysram som skapades i 

teorikapitlet. Kapitlet avslutas med vilka lärdomar som kan dras för framtiden. 
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2 Teori 

2.1 Inledning 

Som beskrivits i 1.5 under metod och material, används teorier om policyprocesser för 

att behandla uppsatsens syfte. Därför är det viktigt att få en först åelse för vad 

policyprocessen är och hur den kan användas. Detta kapitel behandlar först hela 

policyprocessen och processens olika faser innan det sker en mer inträngande 

behandling av utvärderingsfasen. Kapitlet avslutas med en analysram som senare 

återkommer i uppsatsens slutdiskussion. 

2.2 Policyprocessen 

2.2.1 Vad betyder policyanalys? 

När statsvetare talar om policy, underförst ås det nästan alltid att det är fråga om en 

offentlig policy, en som beslutats eller på annat sätt kommit att omfattas av stat eller 

kommun. Ett företag eller en myndighet kan ha en policy och menar då vanligtvis någon 

slags programförklaring eller deklarerade riktlinjer för en verksamhet. Statsvetare menar 

för det mesta något mer än en programförklaring. Policy inbegriper även skilda åtgärder 

som vidtas för att förverkliga offentliga riktlinjer eller program. Det får dock inte handla 

om mycket begränsade åtgärder eller enstaka beslut, utan snarare en kedja av beslut.5 

Den egentliga betydelsen av ordet analys är isärtagande. När man analyserar ett 

problem innebär det att man delar in det i ett antal delar och betraktar dem en i taget. 

Faran med detta är att genom att dela sönder problemet, finns det risk att uppfattningen 

om helheten går förlorad. Därför bör begreppet analys både innehålla en sönderdelning 

och ett ihopfogande av delarna i ett delvis annat mönster.6 

2.2.2 Modeller av policyprocessen 

En kortare term för politisk- administrativa beslutsprocesser är policyprocessen, som är 

den process i vilken den offentliga politiken bedrivs. Anledningen är att den offentliga 

                                                

5 Premfors Rune (1996) Policyanalys, Studentlitteratur, Lund sid 9 

6 ibid sid 10 



 16

förvaltningen är en av aktörerna i denna process.7 Rune Premfors tar upp fyra olika 

modeller av policyprocessen, som förekommer inom den statsvetenskapliga litteraturen. 

Det är den rationalistiska modellen, modellen för begränsad rationalitet, 

inkrementalistiska modellen och slutligen garbage can- modellen.8 

Den rationalistiska modellens egenskaper brukar vara en dominerande beslutsfattare, 

entydiga och stabila mål, en klar åtskillnad mellan mål och medel, fullständig 

information om samtliga medel/alternativ och deras konsekvenser och beslut i form av 

optimering. Det förekommer mycket kritik av denna modell inom litteraturen och 

alternativ föreslås som modifierar modellens egenskaper. Exempelvis modellen för 

begränsad rationalitet utgår från den individuelle beslutsfattarens begränsade förmåga 

att handla rationellt. Detta genom att det inte går att få entydiga och stabila mål eller 

preferenser och att han inte har möjlighet att identifiera och bedöma samtliga alternativ 

och deras konsekvenser. Den sk administrativa människan nöjer sig med ett beslut som 

är tillfredsställande och når en viss minimal nivå till skillnad från den ekonomiska 

människan som ska optimera alla beslut.9 

Den inkrementalistiska modellen är främst förknippad med Charles Lindblom, och 

enligt honom kännetecknas policyprocessen av flera aktörer i mer eller mindre uttalad 

konflikt, som saknar färdiga målföreställningar och därtill förmåga att skilja mellan mål 

och medel, och som besitter mycket liten kunskap om ett fåtal alternativ. Därför väljer 

man sådana alternativ som enbart avviker marginellt från status quo. En sådan marginell 

förändring kallas ”increment”, därav modellens namn. Slutligen garbage can- 

modellen avviker än mer från den rationalistiska modellen. I modellen talas det om fyra 

”strömmar”; beslutsanledningar (som utgör själva ”soptunnan”), problem, lösningar och 

deltagare. Dessa sammanfaller mer eller mindre slumpmässigt och leder till beslut, som 

i sin tur oftast inte innebär problemlösning.10 

Medan den rationalistiska modellen är orealistisk som deskriptiv modell med avseende 

på tämligen komplexa policyprocesser, anser Premfors att garbage can –modellen är 

närmast oanvändbar för normativa syften, då den är väldigt strukturlös. Den 

                                                

7 Lundquist Lennart (1992) Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund sid 12 

8 Premfors Rune (1996) sid 41 

9 ibid sid 41 

10 ibid sid 41-42 
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inkrementalistiska modellen är ofta övertygande som deskriptiv modell, medan 

invändningar görs mot dess normativa inslag. De invändningar som gjorts är främst 

beträffande modellens förordande av marginella förändringar, eftersom stora problem 

borde kräva radikala förändringar. Även modellens kriterium för problemlösning, dvs 

att inblandade intressenter är tillfredsställda och bedömer sig kunna hasta vidare till 

nästa problem, har kritiserats. Lindblom menar, som svar på denna kritik, att ett stort 

steg inte nödvändigtvis ger större förändringar än många små och att alternativa 

modeller för policyprocessen knappast ger större utrymme för mindre etablerade 

intressen.11  

2.2.3 Policyprocessens faser 

Det finns ett stort antal olika modeller när det gäller policyprocessens faser. Vissa 

innehåller fem faser, andra ända upp till tio faser. De förekommer som olika figurer 

såsom cykler, snurror, spiraler etc. 12 Fördelen med att dela upp policyprocessen i faser 

är att det är enklare att analysera en fas i taget. Det är dock viktigt att komma ihåg, att 

faserna inte är isolerade från varandra och att det kan ske en viss återkoppling mellan 

dem, eftersom de ofta är samma aktörer som är delaktiga i de olika skedena.13 Vissa av 

faserna kan även pågå parallellt.14 Lennart Lundquist använder sig av en så enkel 

fasmodell som möjligt, som innehåller fem faser; initiering, beredning, beslutsfattande, 

implementering och efterkontroll.15 Premfors å andra sidan har sju faser i ”sin” 

fasmodell; problem, alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering och 

återföring.16 En fasmodell som innehåller nio faser är den Hogwood och Gunn 

presenterar. Deras fasmodell går längre än att bara identifiera de olika faserna, den 

föreslår även handlingar som bör inträffa. Faserna enligt Hogwood och Gunn är;  

* deciding to decide 

* deciding how to decide  

                                                

11 Premfors Rune (1996) sid 42 

12 ibid sid 43 

13 Hill Michael (1997) The policy process in the modern state, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 

Hertfordshire sid 23-24 

14 Premfors Rune (1996) sid 43 

15 Lundquist Lennart (1992) sid 12 

16 Premfors Rune (1996) sid 44 
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* issue definition  

* forecasting 

* setting objectives and priorities 

* option analysis 

* policy implementation, monitoring and control 

* evaluation and review 

* policy maintenance, succession and termination17  

Nedan kommer Lundquists och Premfors fasmodeller att utvecklas något, för att i nästa 

delkapitel övergå till en ingående granskning av vad Premfors kallar utvärdering, 

Lundquist kallar efterkontroll och Hogwood och Gunn kallar evaluation and review. 

 

 

 

 

Figur 1: Policyprocessen enligt Lundquist18 

 

Enligt Lundquist innebär initiering att någon tar upp en fråga eller ett problem till 

behandling. Även andra aktörer än den som initierar brukar uppmärksammas på 

frågan.19 Det spelar stor roll vem det är som initierar en fr åga, eftersom den i viss 

utsträckning bestämmer inriktningen på det fortsatta arbetet, både när det gäller innehåll 

och process.20 Under beredningsfasen samlas det material som erfordras som 

beslutsunderlag in, värderas och sammanställs. Det gäller information om mål, medel 

och alla typer av resurser. Slutprodukten av beredningen är ett förslag till beslut. Sedan 

följer beslutsfattandet som är själva valet av åtgärder. Aktörerna ska minst kunna välja 

mellan att vidta eller inte vidta den föreslagna åtgärden. Vid implementeringen 

realiseras beslutet, dvs det förs ut i verkligheten och blir riktiga åtgärder, exempelvis 

handlingar eller information. Under efterkontrollen värderas 

                                                

17 Hill Michael (1997) sid 23 

18 Lundquist Lennart (1992) sid 12 

19 ibid sid 12 

20 ibid sid 97 
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implementeringsåtgärderna eller effekterna av dessa, enligt någon standard som 

effektivitet eller laglighet. Resultatet av efterkontrollen kan sedan återkopplas till 

tidigare stadier i processen och påverka vad som sker i dessa.21 

 

Figur 2: Policyprocessen enligt Premfors22 

 

Premfors startar ”sin” policyprocess med problemfasen, där policyproblemet 

identifieras och struktureras.23 Med policyproblem menar han privata och sociala 

tillst ånd som en aktör anser vara otillfredsställande och som han offentligt kräver att de 

bör förändras genom mer omfattande statliga eller kommunala åtgärder. Inom 

policylitteraturen råder mycket stor enighet om att denna första fas av policyprocessen 

som avser problemidentifiering och problemstrukturering är väldigt viktig, men att den 

är besvärlig att analysera och att det än så länge saknas effektiva analysverktyg för att 

göra detta. Anledningen till att denna fas är så viktig är att det finns en risk att hamna 

snett redan från början. Bl a går det att göra det fundamentala misstaget att ge en korrekt 
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lösning på fel problem. En del författare anser att detta är vanligare inom policyanalysen 

än att inte finna någon lösning alls. Denna diskussion hänger starkt samman med vilken 

typ av policyproblem som åsyftas. Det är viktigt att skilja mellan två aktiviteter när det 

gäller problemfasen, nämligen problemidentifiering och problemstrukturering. Dessa 

två begrepp hänger nära samman, men medan den förra främst handlar om att välja rätt 

problem eller problemområde, handlar den senare om att formulera problemet på ett 

riktigt sätt.24 

I alternativfasen söks och värderas alternativa lösningar25 för att lösa eller bearbeta ett 

givet policyproblem. Dessa alternativ ger sedan analytikern till beslutsfattaren när han 

ska göra sitt beslut. Ett viktigt skäl till att alternativsökning kan vara besvärlig och 

jämförelsevis outvecklad är att den i hög grad handlar om fantasiförmåga, vilket kräver 

kreativ intelligens och inte mekanisk intelligens. Frågan är då hur många alternativ som 

bör identifieras. Rekommendationerna varierar, vissa anser att det är viktigt att hitta så 

många alternativ som möjligt. Anledningen är dels att inte riskera att utesluta något på 

ett tidigt stadium, dels för att analytikern ska ha något att förhandla om i senare faser. 

Andra menar att det är viktigare att identifiera endast några, realistiska alternativ, därför 

att något annat vore slöseri med resurser och tid.26 

I denna andra fas förekommer det även en alternativvärdering, dvs alternativa 

problemlösningar värderas med hjälp av avancerade, kvantitativt präglade metoder. Viss 

litteratur anser att detta är policyprocessens viktigaste del, men det håller Premfors inte 

med om. Det är en viktig fas, men inte den viktigaste. Han betonar även att den 

värdering som förekommer i denna fas, inte leder ända fram till det formella 

beslutsfattandet utan rekommendationsfasen kommer emellan. En modell som används 

vid denna alternativvärdering är prognoser, som betecknar kvantitativa tekniker som 

används för att belysa framtida tillst ånd inom något begränsat område, och 

framtidsstudier som avser mer brett upplagda försök att teckna alternativa versioner av 

framtiden.27 
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I rekommendationsfasen bestämmer sig beslutsfattaren för och argumenterar för det 

bästa alternativet. De metoder som finns för alternativvärdering, exempelvis 

prognoser/framtidsstudier, ger ett mycket begränsat underlag för rekommendation av 

det bästa alternativet.28 För att analytikern ska klara sin uppgift att koppla samman mål 

och alternativa egenskaper, måste policyanalytikern därför utveckla sina egna kriterier. I 

normalfallet är dessa kriterier tolkningar av uppdragsgivarens mål, men de går även 

tillbaka på policyanalytikerns egna insikter om kriterier som ofta är förekommande i 

policyprocessen.29 

Till beslutsfasen hör inte bara det formella beslutsfattande i snäv mening, utan även de 

omedelbara beslutsförberedelserna i olika organ samt de åtgärder man vidtar för att 

delge besluten. Fasen domineras av politik och politiker och analytikern spelar en 

mindre roll i denna del av policyprocessen. Hans uppgift är dock viktig om han får 

uppdrag om förnyad analys, genom behovet av analys inom beslutsorganens ram och 

genom att han påtar sig rollen som lobbyist.30  

Genomförandefasen, även kallad implementeringsfasen, präglas också av handling 

snarare än analys, men även här finns analysuppgifter för analytikern.31 Fasen avser de 

aktiviteter som pågår efter det formella beslutet och som pågår tills en handlingslinje 

eller ett program omsatts i praktisk verksamhet. Den har en egen dynamik genom att 

den bestäms av oförutsedda händelser och av nya aktörers försök att påverka. Det är en 

viktig och omfattande fas av policyprocessen, både vad gäller resurser och tid.32  

Anders Sannerstedt urskiljer tre perspektiv på implementering när det gäller relationen 

mellan beslutsfattare och tillämpare; det traditionella perspektivet, street-level 

bureaucracy perspektivet och nätverksperspektivet. I det traditionella perspektivet är det 

beslutsfattaren som styr och tillämparen förväntas följa styrningen. Grunden för detta 

perspektiv är rationalistiskt dvs beslutsfattaren vill se vissa åtgärder vidtagna och styr då 

förvaltningen i syfte att genomföra åtgärderna. Förvaltningen används som ett 

instrument för beslutsfattarna. Street-level bureaucracy perspektivet, på svenska även 
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kallad närbyr åkrati- perspektivet, handlar om dem som mer eller mindre professionellt 

arbetar med människor. Dessa personer har så stor faktisk handlingsfrihet och 

handlingsförmåga i sitt dagliga arbete att det i själva verket är de, och inte politikerna, 

som utformar politiken inom sitt område. Det är svårt för politiska beslutsfattare att 

styra en sådan verksamhet, eftersom de saknar den professionella kompetensen och inte 

kan hantera en situation som ständigt kräver prioriteringar och individuella 

hänsynstaganden.33 

Det tredje perspektivet, nätverksperspektivet, kan uppfattas som ett mellanting. 

Perspektivet framhåller olika nätverk av aktörer som avgörande för politikutformningen. 

Politiken implementeras i ett samspel mellan olika aktörer, som ägnar en större eller 

mindre del av sin tid åt uppgiften. Då aktörerna har delvis sammanfallande, delvis 

motstridiga intressen sker det i nätverken förhandlingsprocesser med både 

konfliktlösning och gemensamt problemlösande.34 

I utvärderingsfasen ställs frågan hur handlingslinjen eller programmet utfallit. Nu kan 

analytikern återigen bli en central aktör.35 Utvärderingsfasen utvecklas mer i nästa 

delkapitel, se 2.3. 

Den sista fasen i Premfors policyprocess är återföringsfasen. I denna fas dras konkreta 

lärdomar för framtiden av vad som hittills skett och det avgörs om policyprocessen 

avslutats eller om den föder en eller flera nya processer. Det vanliga är att den föder fler 

nya problem som initierar nya processer, det är mer ovanligt att policyprocessen är 

avslutad. Reaktionerna på utvärderingsresultatet är sällan likartad eftersom olika aktörer 

gör olika tolkningar. Utvärderingen ifrågasätts också ofta, och beskylls att vara partisk, 

irrelevant, metodiskt dålig osv. Man fäster alltså ingen tilltro till den. Aktörer kan även 

peka på teorimisslyckanden, att det var fel tänkt från början, eller 

genomförandemisslyckanden, det var rätt tänkt men fel genomfört. Premfors skiljer på 

tre huvudtyper av reaktioner; fortsättning, förändring och avveckling. Vid fortsättning 

kommer en handlingslinje eller ett program i allt väsentligt fortsätta som förut. Vid 

förändring kommer linjen eller programmet att ges en ändrad inriktning och vid 
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avveckling avvecklas programmet eller handlingslinjen totalt. Det senare är mest 

sällsynt.36 Återföringsfasen är väl så viktig som tidigare faser, men är ändå en av de 

faser som litteraturen förstår minst och hanterar sämst, enligt Premfors.37  

2.3 Utvärdering 

2.3.1 Utvärderingsforskningen 

Utvärderingsforskningen fick en blygsam start i USA under 1930-talet, då den oftast 

gällde utbildningsprograms och medicinska behandlingsformers effekter.38 Från detta 

blev den en del av en rationalistisk strömning i politik och förvaltning som vuxit fram i 

moderna västerländska stater efter 1960. Tanken bakom har varit att den offentliga 

politiken ska rationaliseras och bli mer vetenskaplig. Därför bör policyanalysen 

användas inom politiken och förvaltningen för att den offentliga politiken ska bli mer 

välgrundad, förnuftig och effektiv. Samtidigt är utvärderingsforskningen också en 

motreaktion mot vissa extrema inslag i denna strömning, den sk radikala rationalismen. 

Denna lade vikten vid de beslutsförberedande, planerande stadierna i beslutsprocessen 

och det viktiga var att programmen planerades ordentligt innan de sjösattes. Att 

verkställa och uppfylla målen med programmen sågs som oproblematiskt.39  

Under 1960-talet och några år in på 1970-talet, var denna tro på central planering, 

ledande i den demokratiska världen. I Sverige inrättades bl a myndigheter som 

Naturvårdsverket, Planverket och Statens Industriverk för att stärka statsmaktens 

inflytande över samhällsutvecklingen.40 Under hela denna period dominerades den av ett 

naturvetenskapligt ideal, och det var nästan uteslutande fråga om effektmätningar av 

kvantitativa slag.41 Efter ett tag kom dock iakttagare till insikt om att vackra planer är en 

sak, men deras omsättning i praktiken något annat. Men man kom framförallt fram till 

att det var viktigt med en tillbakablickande och utvärderande funktion inom den 
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Förvaltningens grundproblem, SNS Förlag, Stockholm sid 231-232 

40 Vedung Evert (1998) Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund sid 43 

41 Premfors Rune (1996) sid 138 



 24

offentliga sektorns verksamheter, både för att ta tillvara på positiva bieffekter och vidta 

åtgärder mot negativa bieffekter. Dessutom har den kostnadskris som drabbat den 

offentliga sektorn på 1990-talet, bidragit till att driva fram en ökad användning av 

utvärdering, speciellt med bruk av ekonomiska modeller för mätning av produktivitet 

och effektivitet.42 Det naturvetenskapliga idealet är fortfarande levande inom en stor del 

av utvärderingsforskningen, men fick under 1970-talet stark konkurrens av vad som 

omväxlande kallats humanistisk, naturalistisk och interaktiv utvärdering. Genom att 

överge det naturvetenskapliga idealet och istället genomföra utvärderingar i nära 

samspel med uppdragsgivare och potentiella användare och med mer kvalitativa 

metoder, skulle utsikterna för användandet öka.43 

På 1960-talet sågs utvärdering fortfarande som en engångsföreteelse, men på 1980- och 

90-talen har utvärdering blivit ett permanent inslag i en inflytelserik 

managementideologi, målstyrning, och i målstyrningens utvecklade form, 

resultatstyrning. Målstyrning innebär att huvudmannen, t ex riksdagen, formulerar 

övergripande mål, vilka företrädesvis avser utfall, i andra hand slutprestationer. 

Huvudmannen och verkställaren bryter sedan gemensamt ner dessa mål i delmål som är 

mätbara, varefter verkställaren själv beslutar över medel för att verkställa beslutet.44 

Enligt Evert Vedung definieras utvärdering som 

”… noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, 

vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer.”45 

Vedung anser att utvärdering inte är förhandsbedömning, vilket anses kontroversiellt. 

Utvärdering blickar tillbaka och bedömer det som är eller varit för att ge vägledning 

framåt. Enligt Vedungs definition är bedömningar om hur det kommer att gå med 

planerade åtgärder, inte en utvärdering. Många anser att utvärdering också kan vara en 

förhandsgranskning, vilket det finns gott om i den offentliga sektorn. Ett exempel är de 

sk konsekvensutredningarna som gjordes före det svenska medlemskapet i den 

europeiska unionen.46 
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”Om utvärdering inbegriper all slags analys i den offentliga sektorn, blir då inte 

begreppet uttunnat till meningslöshet?” 47 Vedung anser att detta talar för att konsekvent 

hålla fast vid att utvärdering är en efterhandsbedömning, inte en förhandsbedömning. 

Ett annat, historiskt, argument kan även läggas till detta, nämligen utvärderingens 

reaktion mot den sk radikala rationalismen på 1960-talet. Om utvärdering alltså skulle 

tillåtas inbegripa även planering, skulle denna historiska konfliktlinje försvinna. 48 

Premfors anser det vara rimligt att de värderingar som görs i förväg, kallas något annat 

än utvärdering, men påpekar samtidigt att denna problematik har en djupare dimension. 

Det kan vara nog så svårt att avgöra vad som är före och vad som är efter. Han ger ett 

exempel om en försöksverksamhet, ett experiment, som föregår beslutet om ett 

genomförande i full skala. Exemplet visar på att det i detta ”beslut” innehåller två steg, 

med varsitt före och efter. Värre är det i de situationer där ”beslutet” best år av ett 

mycket stort antal steg eller delbeslut.49 

Enligt Vedungs definition av utvärdering gäller den offentlig verksamhet som avgränsas 

på ett vidsträckt sätt. Det avses inte bara det som sker i offentliga sektorn i snäv mening, 

t ex politiska beslut om offentliga reformer, myndighetsbeslut om att starta 

tidsbegränsade projekt eller verksamheten i en kommun att bedriva barnomsorg. Beslut 

är offentlig verksamhet i lika hög grad som produktion av varor och tjänster. Även 

aktiviteter av enskilda på uppdrag av offentliga organ innefattas i begreppet offentlig 

verksamhet liksom samarbetsaktiviteter mellan offentliga och privata organ. 

Utvärderingens objekt innesluter såväl substantiell politik och förvaltning, vilken 

handlar om sakområden som miljö, bostäder, trafik och ekonomisk utveckling, som 

förvaltningspolitik, varmed avses idéer och åtgärder riktade mot den offentliga 

förvaltningens organisation och arbetssätt.50 

Lundquist använder sig inte enbart av uttrycket utvärdering, utan betecknar främst 

denna del i policyprocessen för efterkontroll. Han urskiljer två typer av efterkontroll 

som ombesörjs av det offentliga, förvaltningskontrollen och en viss utvärdering. Med 

förvaltningskontroll avses den efterkontroll av förvaltningens processer och beslut samt 
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av effekterna av förvaltningens åtgärder som utförs av speciella kontrollinstitutioner och 

av högre nivåer inom förvaltningen. Som utvärdering betecknas efterkontroller som 

utförs även av andra aktörer än de brukliga institutionerna. Skillnaden mellan de båda 

typerna behöver inte vara speciellt stor.51 

Utvärdering kan både vara informell och formell. Informell utvärdering, som ibland 

även kallas vardagsutvärdering, avser den bedömning som sker kontinuerligt och som 

en starkt integrerad del av genomförande och administration av en etablerad 

verksamhet. Formell utvärdering, som även går under namnet systematisk utvärdering, 

sker däremot genom särskild organisering och med anlitande av särskilda metoder och 

eventuella experter.52 

2.3.2 Olika utvärderingsmodeller 

Offentliga insatser kan utvärderas på ett mycket stort antal olika sätt. Historiskt sett har 

viktiga kriterier för en utvärdering varit rättssäkerhet och offentlighet när det gäller 

ärendehandläggning. Senare har även demokrati och den offentliga sektorns legitimitet 

varit viktiga värdekriterier. Vedung har organiserat de olika utvärderingsmodellerna 

enligt vilken som är den grundläggande frågan som ställs i en utvärdering. Genom detta 

har han delat upp de olika utvärderingsmodellerna i tre olika grupper; substansmodeller, 

ekonomiska modeller och institutionella modeller. Substans- och ekonomiska modeller 

är omedelbart inriktade på interventionernas sakresultat medan de institutionella 

modellerna enbart pekar ut de aktörer som ska göra utvärderingen samt enligt vilket 

regelverk undersökningen ska göras. Båda typerna syftar till att bedöma resultat, men 

medan den förra tar sin utgångspunkt i mål, förväntningar eller önskemål om resultat 

och anger vilka indikatorer som ska väljas, anger den senare enbart att vissa personer, 

professioner eller grupper ska utföra utvärderingen. Skillnaden mellan substansmodeller 

och ekonomiska modeller är att den senare beaktar kostnaderna, vilket den tidigare inte 

gör.53 

Det finns ett stort antal substansmodeller med värdekriterier såsom mål, resultat, hela 

system, brukares förväntningar och behov och intressenters önskningar. I denna 

framställning tas enbart måluppfyllelsemodellen och mållös utvärdering upp. De 
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ekonomiska modellerna har kriterierna produktivitet eller effektivitet och de 

institutionella modellerna har professionella modeller och SOU-modellen, vilka har som 

kriterium att intressenter ska vara med i utvärderingsarbetet. SOU står för Statens 

offentliga utredningar, i vilken regeringen utfärdar direktiv för vad utredningen ska 

behandla.54 

I måluppfyllelsemodellen undersöks om de resultat som insatsen producerat motsvarar 

de institutionaliserade insatsmålen. Modellen har två grundfrågor: Stämmer resultaten 

överens med de beslutade insatsmålen? Beror detta i så fall på insatsen? Modellen är 

tydlig och enkel, eftersom utvärderaren först måste klara ut vilka målen med insatsen 

var och sedan undersöka om dessa mål har infriats och om det beror på insatsen. Den 

gör anspråk på att vara objektiv eftersom utvärderaren inte själv måste tolka målen med 

insatsen. Dessa är verksamhetens egna mål och kan fastställas empiriskt. 55 

Det finns tre starka argument till att använda måluppfyllelsemodellen. Det första är 

demokratiargumentet, vilket innebär att den förda politiken har fastställts i beslutande 

församlingar av folkets representanter. Därför kan målen med verksamheten sägas ha en 

viss legitimitet. Kritiken mot detta argument är att måluppfyllelsemodellen är elitistisk, 

eftersom den enbart vänder sig till reformbärare och andra grupper på hög nivå i 

beslutssystemet, då det enbart är makthavare på denna nivå som vill ha reda på om 

interventionens mål är uppfyllda.56 

Det andra argumentet för denna modell är forskningsargumentet, vilket baseras på 

föreställningen att måluppfyllelsemodellen erbjuder en objektiv lösning på 

värdeproblematiken. Genom att målen för verksamheten kan fastställas empiriskt 

behöver utvärderaren inte ställa upp egna normer för värderingen. Det tredje argumentet 

är enkelhetsargumentet. Eftersom den bara ställer två frågor är den väldigt enkel att 

komma ihåg och tillämpa.57 

Måluppfyllelsemodellen har dock en del nackdelar också. För det första tar den inte 

hänsyn till några kostnader. Det kan ha krävt oerhörda uppoffringar för att nå ett mål, 

vilket inte finns med i bedömningarna. För det andra kan en verksamhets mål vara 
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väldigt oklara, och är då otjänliga som värderingsgrunder. Den tredje nackdelen är 

bieffektsargumentet, vilket innebär att exempelvis medveten politisk styrning får 

konsekvenser som kanske inte förutsågs av reformbärarna i beslutsögonblicket. 

Slutligen finns det kritiker som påst år att denna utvärderingsform är oförmögen att 

hantera aktörernas strategiska överväganden.58 

Den mållösa utvärderingsmodellen är en modell som utvecklats av Michael Scriven, 

som hävdar att utvärderingar ska vara målfria. Frågan som ställs är då hur vi ska kunna 

värdera utan att få ställa upp några mål att värdera mot? Det Scriven vänder sig emot är 

fixeringen vid interventionsmål, och anser istället att det är resultaten som ska vara i 

fokus, oavsett om de är planerade eller inte. Genom att utvärderaren inte bryr sig om 

verksamhetens mål, kan han koncentrera sig på alla konsekvenser. Den mållösa 

utvärderingen är i grunden ett sätt att tackla bieffektsproblematiken, genom att undvika 

distinktionen mellan huvudeffekt och bieffekt. Genom att utvärderaren inte känner till 

målen, kan han inte heller omedvetet gräva fram sådant som programmakare helst av 

allt vill höra. Denna slags utvärdering är även enklare att hantera och billigare än 

exempelvis måluppfyllelsemodellen, eftersom den slipper det tidsödande arbetet med att 

ta fram programmålen och jämföra dem mot varandra. En svaghet att dock att modellen 

är konturlös och att den inte använder någon värdegrund utifr ån vilka effekterna kan 

bedömas. Ytterligare en svaghet är att, liksom i måluppfyllelsemodellen, kostnaden inte 

beaktas.59 En annan modell för utvärdering som avst år från att knyta kriterier till 

aktörers mål benämns teoriinriktad utvärdering och hävdar att vetenskapliga teorier kan 

tillhandahålla kriterier.60  

Grundtanken i SOU-modellen är att regeringen utfärdar direktiv för vad utredningen 

ska behandla, anger de ekonomiska ramarna för arbetet, utser ordförande, andra 

ledamöter och experter samt sätter en tidsgräns för arbetet, men att de personer som 

ingår i kommittén bär huvudansvaret för utredningsarbetet och slutsatserna. I SOU-

modellen är gruppsammansättning eller institutionella anknytning det centrala, inte 

sakinriktade mål.61 
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Utredningar enligt SOU-modellen koncentrerar sig på beslutsförberedelse och 

planering. Problem analyseras, handlingsalternativ kontrolleras och alternativens 

tänkbara konsekvenser bedöms. Utvärdering förekommer dock också, fast i mindre 

skala. Modellen är en intressentmodell och motiveringen är bl a att om de berörda får 

delta kommer resultaten till användning. En annan motivering är att den befrämjar 

kompromisser, samförst ånd och förankring och förebygger uppslitande politiska strider. 

Detta legitimerar politiken och underlättar dess genomförande. Modellen kan även 

användas strategiskt genom att begrava obehagliga frågor och avföra dem fr ån 

dagordningen.62  

2.3.3 Ett åttapunktsprogram för utvärdering 

Premfors har sammanställt en slags checklista som fångar upp ett par centrala aspekter 

av utvärderingen. Denna lista innehåller sju frågor: 

1. Syfte – Varför utvärdera? 

2. Objekt – Vad bör utvärderas? 

3. Organisering – Var och vem bör utvärderas? 

4. Kriterier – Vilka kriterier bör användas? 

5. Metoder – Vilka metoder bör användas? 

6. Spridning – Hur och till vem bör resultaten spridas? 

7. Användning – Vilka effekter kan förväntas? 

Premfors rekommendation till varje utvärderare är att noga tänka igenom åtminstone 

några av dessa aspekter, formulera ett svar på varje fråga och först därefter ta ställning 

till om en formell eller systematisk utvärdering är värd sina kostnader.63  

Vedung formulerar istället åtta frågor, som sammanställer de problem som bearbetas i 

utvärdering. Resultatutvärderaren kan söka besvara någon eller några av följande frågor: 

1. Syfte: vad är syftet med utvärderingen? 

2. Organisation: hur ska utvärderingen organiseras? 

3. Insats: hur ska insatsen karakteriseras? 

4. Genomförande: hur ser genomförandeprocessen ut mellan insats och resultat? 

5. Resultat: hur ser resultaten ut? 
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6. Effekt: vilka faktorer, inklusive insatsen, förklarar resultaten? 

7. Bedömning: hur ska de uppnådda resultaten bedömas? 

8. Användningsfrågan: hur ska utvärderingen komma till användning? 

I varje utvärdering behöver inte alla frågor ställas, huvudvikten kan ställas på olika 

frågor.64 Nedan följer en utveckling av de frågor som kommer att användas under 

uppsatsens gång. 

En utvärdering kan ha en mängd olika syften, vilka är viktiga att ta reda på eftersom de 

har konsekvenser för bl a organisering och metodval. I praktiken är dessa syften så gott 

som alltid blandade.65 Utvärderingens två huvudtyper är uppföljning och effektmätning. 

Den kan även ha ett främjande eller kontrollerande syfte, den kan leda till 

kunskapsutveckling och den kan ha politiska- strategiska baktankar. Vid utvärdering för 

främjande är verksamheten tänkt att bidra till en förbättring av det som granskas.66 

Utvärderingen siktar direkt mot den personal som berörs, och den tar sig ofta form av en 

egenutvärdering. Det kan vara närbyråkrater som utvärderar sina egna prestationer, eller 

myndigheternas ledning som självkritiskt granskar sina egna förehavanden.67 Då syftet 

är kontroll är utvärderingen framförallt till för att en huvudman ska kunna bedöma hur 

en underordnad sköter sig, att öka tjänstemännens vilja till följsamhet gentemot 

förvaltningsstyrningen eller att markera makthavarnas närvaro vid exempelvis 

implementeringen.68 Kontrollen kan ske rutinmässigt eller på särskilda initiativ av 

beslutsfattare, tillämpare, särskilda kontrollsubjekt som t ex Justitieombudsmannen (JO) 

eller medborgare.69 Politiker såväl som myndigheter behöver en utvärdering. För 

politikern behövs utvärdering för att valda beslutsfattare ska kunna ställas till svars för 

dess gärningar. Myndigheternas ledning behöver en utvärdering för att hålla 

medarbetarna på lägre hierarkiska nivåer under uppsikt. Även medborgarperspektivet är 

viktigt. En medborgare behöver t ex en utvärdering för att kunna ta ställning till hur 

deras representanter sköter sina uppdrag. Problemet med kontrollutvärderingen är att det 
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är skrämmande för de verkställande. De fruktar kritik som kan skada deras rykte och 

hota deras arbete. Därför spjärnar de ofta emot, vägrar att samarbeta eller samarbetar 

genom att bidra med enbart positivt material.70 

Ytterligare ett syfte med utvärdering kan vara kunskapsutveckling. Utvärderingen bidrar 

till förståelse för grundläggande händelser och processer och därför är det av stor vikt 

att den sprids även till andra än de egentliga beslutsfattarna.71 Vissa forskare utelämnar 

det kunskapsutvecklande syftet, andra gör det till en huvudsak. En tredje grupp 

betraktar grundkunskap som sekundärt eller som en oavsiktlig bieffekt i förhållande till 

främjande och kontroll. Vedung anser att det långsiktiga kunskapssyftet med 

utvärdering bör beaktas i högre grad än normalt.72 En utvärdering kan även tillsättas för 

att t ex vinna tid eller visa upp en front av rationalitet och är då präglad av politisk- 

strategiska baktankar. Vissa forskare fördömer sådana motiv för att göra en utvärdering. 

En amerikansk utvärderingsforskare, Edward Suchman, anser att sådana utvärderingar 

är illegitima, och listar upp sådana utvärderingars illegitima funktioner: 

1. Eye-wash – försök att motivera ett dåligt program genom att medvetet utvärdera 

endast de aspekter som verkar fungera väl; sken får ersätta verklighet. 

2. White-wash – försök att dölja att ett program är misslyckat genom att undvika varje 

objektiv bedömning. 

3. Ubåt – ett försök att torpedera eller förstöra ett program oavsett om det är 

verkningsfullt eller inte. 

4. Pose – ett försök att använda utvärdering som en gest av objektivitet eller 

professionalism; ritual ersätter forskning. 

5. Uppskov – försök att fördröja nödvändigt handlande genom att tillsätta en 

utvärdering.73 

Enligt Vedung, förutsätter Suchmans synsätt att det skulle vara möjligt att ta bort alla 

strategiska överväganden i utvärderingsverksamheten, vilket han anser vara 

orealistiskt.74 Andra forskare har en annan uppställning på syften än vad Vedung har. 
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Exempelvis Hudson, Mayne och Thomlison ställer upp fyra syften till varför en 

utvärdering ska göras; kunskapsutveckling, förbättring av programleverans, omprövning 

och redovisning för ansvarsutkrävande.75 Ytterligare ett syfte med att göra en 

utvärdering kan vara att den legitimerar verksamheten, och medborgare har lättare att 

acceptera den om det finns möjligheter att inte bara på förhand utan även i efterhand 

påverka dess utformning. Relaterat till legitimeringen är att det kan ses som ett 

demokratiskt syfte eftersom det demonstrerar förvaltningens ansvar gentemot lagen, 

politikerna och medborgarna. Den kan även ha en disciplinerande inverkan, genom att 

om tjänstemännen vet att deras handlingssätt kommer att granskas i efterhand finns det 

skäl att tro att de är mer noggranna i sin handläggning. 76 

Organisationen är viktig eftersom den svarar på frågan om vem som mäter effekterna, 

anser Lundquist. Detta är viktigt eftersom utvärdering aldrig kan bli en neutral teknik. 

Någon måste välja indikatorer och mätteknik, och det spelar en stor roll vem det är. Det 

finns alltid en risk för att utvärderaren väljer de indikatorer som är lätta att fånga, 

snarare än de som har hög validitet. Utvärderaren kan även ha ett direkt intresse av att 

vissa mått används för att stärka sin egen bild av verksamheten.77 

Att karakterisera insatserna kan vara en svårighet, bl a därför att utvärderingars objekt 

kan vara väldigt olika. Allt från statens samlade insatser till ett delprogram av ett 

delprogram i en kommun kan utvärderas. Insatserna varierar även tidsmässigt, där vissa 

program bara varar i några timmar medan andra kan hålla på i ett decennium.78 

En möjlighet som utvärderingsforskare använt sig alltför lite av, enligt Vedung, är att 

karakterisera insatsen i termer av styrmedel. Styrmedel kan delas in i regleringar, 

ekonomiska styrmedel och information. Regleringar är föreskrifter som införts av 

politiska eller administrativa organ och som målgruppen måste rätta sig efter. 

Kännetecknet på en reglering är att relationen mellan den styrande och de styrda är 

auktoritativ. Ekonomiska styrmedel innebär att genom att tillföra eller beröva någon 

materiella resurser, försöka få till st ånd det önskvärda handlandet eller beteendet. Detta 

skiljer sig från styrmedel genom att aktören inte tvingas att vidta eller avst å fr ån att 
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vidta åtgärden. Slutligen innebär informativa styrmedel ett försök till påverkan genom 

övertygelse, övertalning eller kunskapsöverföring. Alla sorters styrmedel kan vara 

antingen positivt eller negativt formulerade.79 

Vid uppföljning, som är utvärderingens första huvudtyp, st år den fjärde frågan i 

centrum, frågan om genomförande, och den innebär empirisk kontroll och bedömning 

av olika länkar i implementeringskedjan. Det som st år i centrum är alltså hur 

programmet ser ut när det levereras till adressaterna och hur adressaterna reagerar på 

programmet.80 

Enligt Vedung bör uppföljningen ha en teorianknytning, och i dess första steg utarbetas 

därför policyteorin, som innehåller de resultat man vill uppnå med reformen samt hur 

man har tänkt sig att förverkliga dessa. I andra steget jämförs policyteorin med 

verkligheten. Uppföljningen kan göras från antingen ett uppifrån- ner- perspektiv, eller 

ett nerifrån- perspektiv. Syftet med att göra ett uppifrån- ner- perspektiv kan vara att 

undersöka hur ett tidigare fattat beslut genomförts på lägre nivåer. Syftet med det andra 

perspektivet kan vara att ta reda på om programmet motsvarar förväntningarna, när det 

når slutmålet. Uppifrån- och ner- perspektivet är det vanligaste, men båda går att 

använda eftersom de inte står i något motsatsförhållande till varandra.81 

Uppföljning är ingen kontroversiell gren av utvärderingsforskningen, förutom när det 

gäller ett visst avseende. Den klassiska måluppfyllelsemodellen riktar 

uppmärksamheten mot avsedda effekter av den förda politiken. Vedung anser den dock 

vara för snäv, det är viktigt att utvärderingen även innefattar bieffekter. Vanligtvis 

definieras huvudeffekter som de effekter som reformbärarna medvetet önskar, medan 

bieffekter räknas som alla de andra effekterna. Bieffekter är alltså inte detsamma som 

oförutsedda effekter. Vedung anser detta språkbruk, huvudeffekt- bieffekt, vara 

otillfredsställande, eftersom det bortser från effekter som blir rakt de motsatta än vad 

som var tänkt, sk perversa effekter. Dessa bör behandlas i en separat kategori, enligt 

Vedung.82 Premfors gör distinktionen teorimisslyckanden och 

genomförandemisslyckanden, för att skilja mellan olika typer av misslyckanden.  
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”En handlingslinje som bygger på orealistiska eller på annat sätt felaktiga föreställningar om orsak och 

verkan må genomföras aldrig så effektivt; resultatet blir ändå misslyckat. Omvänt må en handlingslinje 

eller ett program bygga på en aldrig så korrekt policyteori, resultatet blir ändå misslyckat om inget 

effektivt genomförande kommer till stånd. En utvärdering bör, om ambitionen är att täcka in båda typerna 

av potentiella misslyckanden, beskriva och värdera både process och produkt; dess objekt bör vara både 

genomförande och effekter.”83  

Det är viktigt att veta att de faktiska konsekvenserna av en politisk åtgärd alltid blir 

annorlunda än vad politiker och ursprungligen tänkt sig, vilket beror på att 

konsekvenserna är ett resultat av programmet som det fungerar, inte som det avsågs att 

fungera, konstaterar Vedung.84 

Utvärderingens andra huvudtyp är effektmätning, vilket är en viktig fr åga i 

utvärderingsforskningen. Vid effektanalysen ska det avgöras om resultaten beror på 

reformprogrammet eller om de orsakats av något annat, som kan ha utövat inflytelse 

samtidigt som styrningen. Det som ska beräknas är hur utfallet blivit om insatserna inte 

gjorts och jämföra det med det fall då insatserna gjorts. Någon slutlig lösning på 

effektproblemet i utvärderingsforskningen finns det inte, eftersom sådana tillst ånd 

aldrig helt säkert kan fastställas. Det finns dock vissa metoder som kan minimera 

osäkerheten. Dessa innebär socialt experimenterande med vetenskapliga metoder, 

exempelvis slumpmässig kontroll vilket innebär att slutmottagarna delas upp 

slumpmässigt på en experimentgrupp som utsätts för programmet och en som inte 

utsätts för programmet. Detta kritiseras dock eftersom det ställer så stora krav på 

politikens utformning att det blir svårt att använda. Exempelvis är experiment 

tidskrävande medan politiska beslut kanske måste fattas snabbt. Experiment ger även 

smal kunskap. Vedung menar därför att utvärderingsforskarna måste acceptera att 

politik inte kan vetenskapliggöras på detta sätt.85 En annan klass av metoder för att mäta 

effekter, som Premfors poängterar är att studera en enda grupp före och efter tidpunkten 

för en intervention. En sådan uppläggning kan variera beroende på antal mätpunkter. 

Om det är många mätpunkter talas det om en tidsserie. Om mätpunkterna däremot 

endast är en före och en efter kallas uppläggningen enkel före/efteruppläggning. Den 
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förra anses ge större förutsättningar än den senare att kontrollera för övriga faktorers 

inverkan vid sidan av interventionen.86  

Även Lundquist tar upp problematiken om effektmätning och ställer frågorna vad ska 

mätas och vad ska det jämföras med. Dessa frågor måste besvaras för att åstadkomma 

en relevant efterkontroll. Det som kontrolleras är implementeringen och effekterna av 

denna. Implementeringsåtgärderna är oftast åtkomliga, men däremot är effektmätningar 

nästan alltid problematiska. Ibland kan det vara svårt att överhuvudtaget ange några 

effekter, ibland sprider sig effekterna som vattenringar och det är svårt att se 

sambanden. Innan man kan ge slutgiltiga omdömen måste tidsfaktorn beaktas, då 

implementering som omedelbart verkar ge önskade effekter, på längre sikt kan ge 

oönskade bieffekter.87 Bo Rothstein tar också upp denna aspekt med kritiken att 

utvärderingsstudier ofta görs kort tid efter det att programmet satts igång, vilket leder 

till att de långsiktiga effekterna underskattas, och möjligheten att lära av gjorda misstag 

och korrigera efter hand försvinner.88 Problematiken med effektmätning tas även upp av 

Premfors. Han fokuserar dels på frågan om att effekterna av ett program eller en åtgärd 

måste isoleras från effekter som härrör från annat håll, dels på att det gäller att finna 

goda mått på de effekter man vill mäta.89 

Ännu en central fråga i utvärderingsanalysen är, hur det resultat som uppnåtts ska 

bedömas. Vad ska det man mäter jämföras med? Enligt Lundquist är det en sak när det 

föreligger konkreta åtgärder eller föreligger klart avgränsade målsättningar, en annan 

när implementeringen utgår från en vid ramstyrning. Frågan är om det är politikerna, 

förvaltningen eller utvärderaren som ska precisera målen?90 Vedung anser att det finns 

skäl till att välja måluppfyllelsen som grundkriterium på en god politik. Detta kan dock 

stöta på problem, av den orsaken att målen kan vara så oklara att de inte ger någon exakt 

vägledning. Ett annat problem kan vara att målen ingår i en större katalog av mål, utan 

att det exakt anges hur avvägningen ska ske. Problemet kan dock lösas genom att man 

utvärderar mot andra sakmål än politikens egna. Exempelvis går det att göra en 
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jämförelse med hur det var förr, en jämförelse med andra liknande fall, en jämförelse 

med befolkningens uppfattningar, en jämförelse med professionell standard, en 

jämförelse med miniminivå eller en jämförelse med ett ideal. Detta anser dock Vedung 

inte alltid löser problemen, eftersom resultatmålen måste vägas mot procedurmålen. 

Effektivitet i resultatuppfyllelse måste nästan alltid vägas mot t ex rättssäkerhet i 

förvaltningsprocedurerna. Hur denna avvägning ska gå till, kan utvärderingsforskningen 

än så länge inte besvara.91 

På fr ågan vems kriterier utvärderingen ska bedömas efter, anser Premfors att, för att 

kriterierna ska vara tillräckligt precisa och generella i slutändan, måste det vara 

utvärderarens egna kriterier som används. Dessa bör dock inte formuleras i ett vakuum, 

utan i nära anslutning till någon eller några aktörers förväntningar och 

målföreställningar. Utvärderaren kan dock ha eller uppfatta sig ha, andra 

uppdragsgivare än de som omfattar de officiella målen, och som vill ha genomförande 

och effekter utvärderade enligt de egna målen. Det kan då bli aktuellt med en sk 

intressentmodell, olika intressenters mål får utgöra basen för kriterier, eller om en 

intressent omfattar mål som klart står i strid med de officiella, en oppositionsmodell.92 

Vem är det då som tolkar mätresultaten och i vems intresse? Enligt Lundquist är det 

långt ifrån säkert att mätresultat är entydiga, de kan tvärtemot vara tvungna att tolkas 

och det kan finnas flera tolkningar. Såväl tjänstemän som politiker kan ha intresse av att 

beskriva en politik som antingen lyckats eller misslyckats och tolkar resultaten 

därefter.93 

Användningen av utvärderingen är främst att förse beslutsfattarna med gediget 

informationsmaterial. Om detta misslyckas är hela utvärderingen förfelad. Det finns 

dock mycket kritik från utvärderingsforskare att utvärderingar inte tas tillvara. En stor 

del av den kritiken bygger på ett instrumentellt synsätt på kunskapsanvändning, dvs 

utvärderingar används om beslutsfattare anammar deras rekommendationer till 

handling. Vedung anser dock att detta synsätt är alldeles för mekaniskt och enkelt, och 

att användandet av utvärderingar är mer subtilt och komplicerat. Beslutsfattare tar till 

sig all information de kan få fr ån alla möjliga håll, och utvärderingarna kanske bara är 

en liten del av vad de verkligen behöver. Efter noggranna överläggningar kan 
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beslutsfattare komma fram till att utvärderingens förslag inte ska följas, men trots detta 

bidrar proceduren med en utvärdering till att problemet belystes och att man fick en 

större förståelse för dess styrka och begränsningar. Detta kallas för begreppslig 

användning. Utvärderingen kan även fylla en legitimerande funktion på så sätt att 

beslutsfattare vill dölja ett resultat eller avstyra debatt och kritik och väljer då att tillsätta 

en utredning för att ge sken av rationalitet. Dessutom kan de hänvisa till att det pågår en 

utredning, vilket kan avstyra vass kritik.94 Lundquist menar att en positiv effekt av 

utvärderingar är att förbättra verksamheten. Genom att följa upp implementeringen och 

effekterna av den, går det att få en större överensstämmelse mellan vad förvaltningen 

åstadkommer och fundamentala samhällsvärden. Negativa effekter av utvärdering kan 

vara att det föreligger en risk för att förvaltningsenheterna anpassar sin verksamhet efter 

vad som kontrolleras. Detta kan leda till en snedvridning av hela verksamheten.95 

Ytterligare en uppdelning av de centrala delarna i utvärderingen st år Lundquist för. Han 

utgår från de olika variablerna i kontrollprocessen när han delar in dem i kontrollsyfte, 

kontrollorgan, kontrollform, kontrollobjekt och kontrolleffekt. Kontrollsyftet gäller 

frågan om varför man överhuvudtaget har efterkontroller. Vad vill man uppnå med 

förvaltningskontroll och utvärdering? Kontrollorganet är den aktör, kontrollören, som 

ombesörjer efterkontrollen. Kontrollformen är sättet eller metoden för efterkontrollen. 

Kontrollobjektet är det som kontrollorganet efterkontrollerar med visst kontrollsyfte och 

med vissa kontrolleffekter. Slutligen är kontrolleffekten kontrollorganets reaktion med 

anledning av informationen om kontrollobjektet.96 

2.4 Analysram 

I uppsatsens sista kapitel, slutdiskussion, knyts uppsatsens teori samman med dess 

empiri, för att få fram ett resultat och genom detta svara på uppsatsens syfte. 

Teorikapitlet är dock mycket omfattande och innehåller även moment, som inte har så 

stort värde för just denna analys, men som behövs för att sätta in teorin i sitt 

sammanhang. För att på ett mer överskådligt sätt knyta teorin till empirin används en 

analysram som introduceras i avslutningen av detta kapitel och som återkommer i 

analyskapitlet. 
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Uppsatsens teori bygger på den sk policyprocessen som är den process i vilken den 

offentliga politiken bedrivs. Processen innehåller en mängd faser, som är olika till 

antalet för olika författare. Lundquist använder sig av en uppdelning i fem faser; 

initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Premfors delar 

upp processen i sju faser; problem, alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, 

utvärdering och återföring. Den period som studeras i uppsatsen, dvs åren 1990 till 

2001, kommer att betecknas som en sammanhängande process, där varje fas av 

processen representerar en eller flera delar av EU-medlemskapet. Fas 1-5 representerar 

händelserna fram till EU-medlemskapets början 1995, dvs empirin i främst kapitel 1.1 

och kapitel 5 och fas 6-7 betecknar hur situationen ser ut idag, 2001. Empirin till dessa 

faser finns framförallt i kapitel 6. 

Denna senare delen av policyprocessen, den sk utvärderingsfasen, även kallad 

efterkontrollsfasen är viktig för uppsatsen. Detta är den näst sista respektive sista fasen i 

policyprocessen och representerar sålunda nuvarande förhållanden, år 2001. I denna del 

görs en utvärdering av den kommunala självstyrelsen under EU-medlemskapet Åtta 

frågor som Vedung sammanställt för att urskilja de problem som bearbetas i 

utvärderingar, kommer att aktualiseras i analysen. Frågorna är följande: 

1. Syfte: vad är syftet med utvärderingen? 

2. Organisation: hur ska utvärderingen organiseras? 

3. Insats: hur ska insatsen karakteriseras? 

4. Genomförande: hur ser genomförandeprocessen ut mellan insats och resultat? 

5. Resultat: hur ser resultaten ut? 

6. Effekt: vilka faktorer, inklusive insatsen, förklarar resultaten? 

7. Bedömning: hur ska de uppnådda resultaten bedömas? 

8. Användningsfrågan: hur ska utvärderingen komma till användning? 

Analysen kommer att avslutas med en diskussion rörande utvärderingen som en 

förhandsbedömning och/eller som en tillbakablickande företeelse. Anledningen är den 

diskussion som förs i kapitel 2.3.1. Ett problem som uppkommer genom denna 

uppdelning är att avgöra vad som är före och vad som är efter.  
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3 Kommunal självstyrelse i Sverige och andra länder i Europa 

3.1 Inledning 

Kommunernas ställning och betydelse är internationellt sett beroende av varje lands 

konstitution och politiska förutsättningar. Antalet nivåer för fördelning av 

samhällsuppgifter och om landet är en enhetsstat eller en federal förbundsstat är viktiga 

faktorer när det gäller vilken verksamhet kommunerna förfogar över. Fyra 

kommunsystem kan urskiljas i Europa; det nordeuropeiska systemet, det 

mellaneuropeiska systemet, det brittiska systemet och det napoleanska systemet.97 

3.2 Olika kommunsystem i Europa 

3.2.1 Det nordeuropeiska systemet 

Det nordeuropeiska systemet omfattar Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och 

utmärker sig genom att kommunerna har en framträdande roll, framförallt när det gäller 

den offentliga verksamheten. Välfärdspolitiken i länderna förverkligas till stor del 

genom kommunernas insatser. Kommunerna har dessutom långtgående självständiga 

befogenheter och kan på detta sätt utöva självstyre, vilket hänger samman med att 

kommunernas verksamhet till stor del finansieras med hjälp av en lokal inkomstskatt. 

Kommunerna är relativt stora till följd av omfattande sammanläggningsreformer, med 

undantag för i Island. Beslutsfattandet sker genomgående i kollektiva former 98 och det 

finns ett stort inslag av lekmanna- och folkrörelsedeltagande i beslutsfattandet.99 Det 

finns kommunala självstyrelseorgan både på regional och på lokal nivå, med undantag 

för i Finland. 100 
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3.2.2 Det mellaneuropeiska systemet 

Tyskland, Österrike och Schweiz utgör det mellaneuropeiska systemet, som 

kännetecknas av en federal struktur där statsmakten delas mellan en federal och en 

delstatlig nivå.101 Kommunerna i dessa länder anses ha en stark ställning.102 Delstaterna 

har rätt till egna kommunallagar, där villkoren för kommunernas verksamhet inom det 

egna området närmare regleras. Exempelvis Schweiz har då 26 olika kommunsystem, 

eftersom varje kanton har sin egen kommunallag.103 Kommunerna är i regel små, trots 

vissa kommunsammanslagningar.104 Historiskt har de mellaneuropeiska kommunerna 

haft långtgående lokalt självstyre, bl a i de tyska småstaterna och i de schweiziska 

kantonerna.105 

3.2.3 Det brittiska systemet 

Det brittiska systemet innefattar Storbritannien och Irländska republiken. Utmärkande 

för detta system är att kommunerna är stora, i befolkning räknat de största i Europa, 

men de har inte samma ekonomiska ansvar som de nordeuropeiska kommunerna. I 

Storbritannien, men inte i Irland, har kommunerna viktiga uppgifter inom 

välfärdspolitiken trots att exempelvis hälso- och sjukvården inte ligger inom deras 

ansvarsområde.106 

Storbritannien har olika varianter av systemet i olika delar av landet (England, Wales, 

Skottland, Nordirland). I större delen av England och Wales finns det två nivåer för 

fördelning av samhällsuppgifter, landsting och kommuner. De delar ansvaret för 

grundläggande uppgifter som skola, socialvård, trafik mm. London och sex 

storstadsområden har numera bara en kommunal nivå.107 

Den kommunala självstyrelsen i Storbritannien och Irland anses vara mycket begränsad 

eftersom den bl a saknar konstitutionellt skydd. Den grundläggande kompetensregeln 
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innebär att kommunerna enbart har rätt att bedriva verksamhet som de fått uttryckligt 

tillst ånd till av parlamentet. Storbritannien anses vara det avvikande fallet i den 

decentraliseringstrend som förekommit i Europa under de senaste åren. Varken 

Storbritannien eller Irland har undertecknat Europarådets konvention om kommunalt 

självstyre.108 

3.2.4 Det napoleanska systemet 

Det napoleanska systemet omfattar ett stort antal stater i Väst- och Sydeuropa, närmare 

bestämt Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien och 

Grekland. Dessa stater har en gemensam förvaltningspolitisk historia då deras 

förvaltningssystem ursprungligen byggdes upp under napoleonsk överhöghet eller under 

inspiration av detta system. Förvaltningssystemet präglades då av en stark centralmakt 

och en detaljerad statlig kontroll av kommunernas verksamhet som utfördes av bl a 

statliga regionala tjänstemän s k prefekter, men även av borgmästaren, som var den 

viktigaste lokale företrädaren.109 

Det napoleanska systemet har under de senaste decennierna förändrats på ett omfattande 

sätt, för att decentralisera ansvar och befogenheter. Kommunerna är i genomsnitt 

mycket små och det finns ett synnerligen starkt motstånd mot sammanslagningar, 

eftersom det finns en stark lokal identitet. Under staten finns det tre självstyrande 

nivåer, en kommunnivå, en mellannivå och en regional nivå. Den ganska nya regionala 

nivån har skapat ett mycket långtgående regionalt självstyre, framförallt i Spanien och 

Belgien.110 

Framträdande för systemet är även borgmästarens roll som en viktig lokal företrädare. 

Han ansvarar för att bereda och verkställa de kommunala besluten men har även en rad 

åtaganden gentemot staten.111 

                                                

108 Lidström Anders, Johansson Christin (1994) sid 15 

109 ibid sid 15 

110 ibid sid 15-16 

111 ibid sid 16 



 42

3.3 Skillnader och likheter i kommunsystemen 

3.3.1 Grundläggande struktur 

Den grundläggande strukturen är viktig för hur kommunsystemen i Europa är 

utformade. Statsbildningens karaktär som federation eller enhetsstat har betydelse 

eftersom de federala staterna Tyskland, Österrike, Schweiz och Belgien ger de olika 

landsdelarna stor frihet att sätta sin prägel på politik och förvaltning. I enhetsstater som 

Sverige sker denna frihet istället inom ramen för olika system för decentralisering till 

kommun och landsting,. En federal statsbildning kan även i större utsträckning finna 

olika lösningar när det gäller sättet att organisera och utöva kommunal självstyrelse.112 

De kommunala systemen i Europa är indelade i en, två eller tre nivåer. Länder med en 

nivå är i regel små stater som Luxemburg och Island, men även vissa federala stater som 

Schweiz och Österrike eller enhetsstater som Finland och Grekland. Länder med två 

nivåer är vanligast i norra Europa, exempelvis i de skandinaviska länderna, Tyskland 

och Nederländerna. I de napoleanska systemen är tre nivåer vanligast. Det gäller 

Frankrike, Italien, Spanien och Belgien.113 

Kommunernas storlek varierar i hög grad mellan länderna. De största kommunerna 

finns i Storbritannien medan de minsta finns på Island och i södra Europa. 

Invånarantalet kan variera mellan flera miljoner invånare till endast ett tjugotal, vilket 

innebär att en kommun kan ha mycket varierande utgångspunkter.114 

3.3.2 Reglering av självstyrelsen 

I majoriteten av de europeiska staterna regleras den kommunala självstyrelsen i 

konstitutionen. Detta gäller dock inte för Storbritannien, som inte har någon skriven 

konstitution, och Irland. Omfattningen av regleringen är emellertid varierande och i 

vissa stater, t ex Frankrike, anges endast övergripande att det ska finnas kommuner. I 

andra stater, som t ex Portugal, uppges mer detaljerat grunderna för den kommunala 
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självstyrelsen. Den mer utförliga regleringen av kommunernas verksamhet finns sedan i 

kommunallagar. I federala stater finns det kommunallagar för varje delstat.115 

Det finns två olika sorters kompetensprinciper som stater använder för att beskriva den 

kompetens en kommun har. De flesta stater tillämpar en princip där den kommunala 

kompetensen best år av två delar, dels en reglerad kompetens, dels en allmän kompetens 

där kommunerna får en viss frihet att själva ta på sig uppgifter.116 Den allmänna 

kompetensen är oftast negativt formulerad, vilket innebär att kommuner har rätt att 

bedriva verksamheter som inte klart reserverats för andra.117 Detta system finns i bl a 

Sverige, Frankrike och Italien.118 

Motsatsen till detta system är principen om ultra vires. Enligt denna princip får 

kommunerna enbart bedriva sådan verksamhet som parlamentet i lag har givit tillst ånd 

till. Detta system används bl a i Storbritannien och Irland. I vissa stater används en 

kombination av de två principerna, t ex i Tyskland. Där har den lägsta kommunala 

nivån, Gemeinde, en allmän kompetens medan den högre, Landkreise, enbart får sköta 

uppgifter som de tilldelats genom lag.119 Den ena eller andra regeln medför inte i sig ett 

större handlingsutrymme, utan detta hör även ihop med andra faktorer. Trots detta kan 

det konstateras att den allmänna principen är mer flexibel än principen om ultra vires, 

och den betonar kommunernas självständighet på ett symboliskt sätt.120 

I alla stater finns det en statlig kontroll av kommunernas verksamhet, men den kan se 

något annorlunda ut i olika länder. I norra Europa finns det vanligtvis statliga organ på 

regional nivå med övervakande uppgifter. I de napoleanska systemen har prefekten en 

övervakande roll där beslutens laglighet kan undersökas i efterhand. Även borgmästaren 

har i dessa system till uppgift att se till att besluten är lagliga.121 

                                                

115 SOU 1994:2 sid 57 

116 ibid sid 57 

117 Lidström Anders (1996) sid 157 

118 SOU 1994:2 sid 57  

119 ibid sid 57 

120 Lidström Anders (1996) sid 157-158 

121 SOU 1994:2 sid 57 



 44

3.3.3 Kommuners uppgifter 

I alla kommunsystem finns det någon form av reglering från statens sida, när det gäller 

kommuners verksamhet och uppgifter. Det finns alltså inget system där kommuner helt 

själva bestämmer vad de ska göra. Det finns en stor variation i vilka uppgifter 

kommuner har mellan de olika länderna. I många länder tar kommunen del i att 

förverkliga den nationella välfärdspolitiken inom hälso- och sjukvård, socialpolitik och 

utbildning. Ofta sköter även kommunen planerings- och byggnadsfrågor och tekniska 

verksamheter som vattenförsörjning och avlopps- och avfallshantering. Kommunen har 

ofta även till uppgift att ansvara för verksamhet inom kultur, fritid och turism. I vissa 

länder utför kommunen statliga myndighetsuppgifter. Det är sällsynt med kommuner 

som har en verksamhet som starkt dominerar dess uppgifter. I Europa är det enbart de 

svenska landstingen som har en sådan ställning.122 

3.3.4 Finansiella förhållanden 

Finansieringen av den kommunala verksamheten är viktig för hur den kommunala 

självstyrelsen kan genomföras. Den kommunala verksamhetens ekonomiska tyngd i den 

offentliga sektorn varierar kraftigt mellan olika stater. Den väger tyngst i de 

nordeuropeiska kommunsystemen, utom Island, och har en relativt svag ställning i 

exempelvis Irlands, Portugals och Greklands offentliga system. Det kan även 

konstateras att en omfattande kommunal verksamhet är vanligast i stater med utbyggd 

offentlig verksamhet som fallet är i t ex Skandinavien, Nederländerna och Österrike. 

Där har välfärdssystemen i stort sett byggts upp på kommunal nivå. Omvänt har alltså 

stater med liten offentlig sektor, kommuner med mer begränsade befogenheter. Detta är 

fallet i bl a Frankrike, Portugal och Irland. Ett undantag är dock Finland som har en 

liten offentlig sektor men med en stor kommunal andel, och Grekland där den offentliga 

sektorn är stor men där staten dominerar inom denna.123 

De viktigaste inkomstkällorna utgörs av skatter, specifika och generella statsbidrag och 

avgifter men betydelsen dem emellan varierar. Danmark och Island har t ex en hög 

andel skattefinansiering, Nederländerna får huvuddelen av sina inkomster från specifika 

statsbidrag medan Irland och Portugal är mycket beroende av generella statsbidrag. Alla 

kommunsystem i Europa har inslag av finansiering via lokala skatter. De vanligaste är 
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kommunal inkomstskatt och lokal fastighetsskatt. I Sverige, Finland och Belgien har 

kommunerna själva rätt att bestämma skattenivåns storlek medan det finns ett tak för 

skatteuttaget i många länder, däribland Island, Storbritannien, Nederländerna och 

Spanien. I exempelvis Italien anger staten skattesatsen.124 

3.4 Svensk kommunal självstyrelse 

3.4.1 Inledning 

Kommunal självstyrelse kan enkelt definieras som att lokala enheter utför kollektivt 

finansierade förvaltningsuppgifter, där kommunmedlemmarna har möjlighet att fatta 

beslut och direkt delta i förvaltningsprocessen. Den kommunala självstyrelsen är en 

viktig del av Sveriges konstitutionella system och den rättsliga grunden för den finns 

inskriven i regeringsformen och kommunallagen. Sverige har historiskt sett en tradition 

av decentraliserat styrelseskick men den kommunala självstyrelsen härstammar ur 1862 

års kommunal-förordningar. 125 

Den kommunala självstyrelsen är präglad av tre grundläggande faktorer: kommunernas 

öppet angivna allmänna behörigheter, kommunmedlemmarnas rätt att överklaga 

kommunala beslut och kommunernas rätt att ta ut skatt för skötseln av verksamheten. 

De allmänna behörigheter som kommunerna har, grundar sig på en princip om att 

kommunerna själva får sköta de ärenden som kan vara intressanta för 

kommuninvånarna och som anknyter till den kommunala verksamheten. Förutom dessa 

tre faktorer präglas den kommunala verksamheten av långtgående administrativt och 

ekonomiskt ansvar för en stor del av det svenska välfärdssystemet.126 

3.4.2 Självstyrelsen i grundlag och kommunallag 

I 1974 års regeringsform återfinns begreppet kommunal självstyrelse redan i första 

paragrafen: 

                                                

124 SOU 1994:2 sid 61 

125 Gustafsson Agne (1996) sid 11 

126 Marcusson Lena, Lundin Olle (1994) ”EG:s rättsordning och den svenska kommunala självstyrelsen” i  

SOU 1994:2 Kommunerna, Landstingen och Europa – Bilagedel, Stockholm sid 178 



 46

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och 

på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och 

genom kommunal självstyrelse.”127 

Denna paragraf brukar kallas regeringsformens portalparagraf. Den är ingen allmän 

målsättningsparagraf, vilket däremot regeringsformens andra paragraf är. Den behandlar 

vissa allmänna mål för den offentliga verksamheten, exempelvis rätten till arbete, 

bostad och utbildning, men för att medborgarna ska kunna åtnjuta konkreta rättigheter 

måste det regleras särskilt i lag.128 

I första kapitlets sjunde paragraf anges också att det i riket finns primärkommuner och 

landstingskommuner, att beslutanderätten i dessa tillkommer valda församlingar och att 

kommunerna och landstingen får ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter.129 

För att ändra i rikets indelning i kommuner, grunderna för kommunernas organisation 

och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen måste det bestämmas i 

lag. Kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden regleras även de i lag.130 

Grundlagen är försiktig när det gäller att mer konkret ange innebörden av den 

kommunala självstyrelsen. I grundlagspropositionen betonades det att det inte är möjligt 

att sätta fasta gränser i grundlagen för en kommunal självstyrelsesektor. Fördelningen 

mellan stat och kommun när det gäller befogenheter och arbete måste kunna förändras i 

takt med samhällsutvecklingen. Vissa grundläggande drag har dock ansetts som så 

viktiga att de ska finnas med i grundlagen, exempelvis principen om en självständig och 

inom vissa ramar fri bestämmanderätt. Därför nämns begreppet kommunal självstyrelse 

redan i regeringsformens portalparagraf.131 

Det förekommer inte någon detaljerad grundlagsreglering av den kommunala 

organisationen men det går att urskilja ett antal grunddrag som stadgas i 

regeringsformen. Dels st år den kommunala självstyrelsen på den allmänna och lika 

rösträttens grund 132, dels stadgar regeringsformen att beslutanderätten i kommunerna 
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ska utövas av valda församlingar enligt den representativa demokratins princip.133 Ett 

tredje grunddrag är funktionsfördelningen mellan beslutande organ och verkställande 

och förvaltande organ 134 och slutligen anförtros kommunerna en förvaltningsuppgift 135. 

Regeringsformen innehåller även på andra ställen regler som direkt eller indirekt 

påverkar kommunerna.136 

Utvecklingen har gjort att den kommunala självstyrelsen har fått en vidare innebörd än 

vad regeringsformen uttrycker och avser nu även områden som är speciallagsreglerade. 

137 I och med 1991 års kommunallag finns den kommunala självstyrelsen för första 

gången med i kommunallagstiftningen. I lagens första paragraf heter det att: 

”Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på den kommunala självstyrelsens grund de 

angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter.”138 

Principen anges gälla all kommunal verksamhet och beskriver relationen mellan staten 

och den kommunala sektorn. Kommunerna har rätt att själva besluta om och finansiera 

de uppgifter som är intressanta för den enskilda kommunen. Beskattningsrätten framstår 

här som central.139 Syftet med kommunallagen är ett ge de grundläggande föreskrifterna. 

Den har alltså ramlagskaraktär.140 

Kommunallagen tillåter i grunden ingen kommunal verksamhet som berör andra länder 

i den mån uppgiften tillkommer staten. Enligt vissa kompetensutvidgande lagar och 

praxis får dock kommunen ha ett visst utbyte med andra länder, om samarbetet har klar 

kommunal anknytning. Samarbetet kan bl a gälla gemensamma kommunikationer, 

vänortssamarbete och katastrofhjälp.141 
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3.4.3 Den kommunala kompetensen 

Enligt förarbetena till regeringsformen uppfattas självstyrelsen som ”principen om en 

självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna.”142 Det som är 

grundläggande för den kommunala kompetensen anses vara att kommunerna har en fri 

sektor vid sidan av sina särskilda förpliktelser som kännetecknas av initiativrätt och 

självständig bestämmanderätt. Självstyrelsebegreppet och den allmänna kommunala 

kompetensen kopplas alltså samman.143 

De viktigaste konkreta förutsättningarna för den moderna kommunala självstyrelsen är 

den kommunala kompetensen och det kommunala besvärsinstitutet, den kommunala 

beskattnings-rätten, det kommunala planmonopolet, möjligheten att utkräva ett politiskt 

ansvar av de kommunalt förtroendevalda och stabila förtroendeskapande former för 

relationerna mellan staten och kommuner/landsting.144 

De övergripande reglerna om den kommunala kompetensen har i kommunallagen 

samlats i andra kapitlet. Här formuleras i första paragrafen förutsättningarna för den 

allmänna kompetensen, nämligen allmänintresset och anknytningen i det kommunala 

området.145 

3.4.4 Den allmänna kompetensen 

1862, med de nya kommunalförordningarna, introducerades en sk generalklausul som 

innebar att de nya kommunerna fick en allmän kompetens, en generell rätt att vårda sina 

gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter. Kompetensreglerna har sedan 

dess utvidgats genom ändringar i lagstiftningen och genom rättspraxis. 146 

Ett antal huvudprinciper kan urskiljas, som ligger till grund för kommunernas 

befogenheter enligt den allmänna kompetensen. Beslutet måste vara knutet till ett 

allmänt intresse för kommunen, det måste ha anknytning till kommunens område eller 

dess invånare och kommunen ska behandla alla medlemmar lika om det inte finns saklig 

grund för annat. Kommuner får inte fatta beslut med retroaktiv verkan, som är till 
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nackdel för medlemmarna, kommuner får inte bedriva spekulativ verksamhet eller 

bestämma avgifter för att ge vinst. Kommunal affärsverksamhet får drivas så länge det 

drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt medlemmarna i kommunen. Rent allmänt får kommuner stödja det lokala 

näringslivet och ett kommunalt beslut måste ha tillkommit enligt kommunallagens 

bestämmelser för att bli giltigt.147 

Den speciallagsreglerade kompetensen är enligt förarbetena omfångsrik och kan skifta 

avsevärt. Den kan vara mycket detaljerad och kan beröra både uppgifterna som sådana 

och de organisatoriska formerna.148 Det finns dock tendenser att de obligatoriska 

uppgifterna för kommunerna blir allt färre inom det specialreglerade området. 

Rambestämmelser och målformuleringar har blivit vanligare än preciserade 

skyldigheter.149 För att kunna uppfylla de obligatoriska uppgifterna får kommunerna 

statsbidrag av staten.150 

3.4.5 Den kommunala beskattningsrätten 

Den kommunala beskattningsrätten är en viktig faktor för utvecklingen av den 

kommunala självstyrelsen. Rätten innebär att kommunen har tillåtelse från staten att 

inkassera kommunal inkomstskatt för skötseln av sina uppgifter. Beskattningsrättens 

grundprinciper är dock kortfattat angivna i regeringsformen: ”Kommuner får taga ut 

skatt för skötseln av sina uppgifter.”151 Utformningen är istället beroende av 

skattelagstiftningen. Beskattningsrätten får aldrig göras enbart formell, den måste alltid 

ha ett reellt innehåll.152 

3.5 Europarådets konvention om kommunal självstyrelse 

1985 antogs den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse, som utarbetats 

av Europarådets representativa organ på europanivå, som senare blev Europarådets 
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kommunala och regionala kongress (Congress of Local and Regional Authorities of 

Europe, CLRAE). Konventionen är ratificerad av de flesta av Europarådets 

medlemsstater men t ex Irland, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Portugal har valt 

att inte underteckna den. Den främsta anledningen till detta är att staterna motsätter sig 

en sådan form av reglering av nationella angelägenheter.153 Sverige ratificerade den 

1989 154 och konstaterade samtidigt att svensk lagstiftning uppfyller kraven i 

konventionen.155 

I konventionen slås vissa grundläggande principer fast när det gäller statens förhållande 

till kommunerna, 156 bl a att principen om kommunal självstyrelse bör vara lagreglerad, 

helst i grundlagen.157 Det sägs även att de principer om kommunal självstyrelse som 

finns fastlagda i grundlag eller annan nationell lag ska respekteras.158 Konventionen 

omfattar bl a den kommunala självstyrelsens rättsliga reglering, skyddet för den 

kommunala indelningen, de förtroendevaldas arbetsvillkor, den statliga tillsynen, 

kommunernas ekonomiska resurser och kommunernas rätt att samarbeta och bilda 

sammanslutningar. 159 Kommunerna ska ha rätt till egna ekonomiska resurser som 

motsvarar de uppgifter den nationella politiken tilldelat dem. Åtminstone en del av de 

ekonomiska resurserna ska komma från lokala skatter och avgifter som kommunerna 

kan bestämma nivån på.160 

Kommunal självstyrelse definieras i konventionen som ”…en rätt och möjlighet för 

kommunerna att inom lagens gränser självständigt reglera och sköta en väsentlig del av 

de offentliga angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala befolkningens 

intresse.”161 
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Konventionen syftar till att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen i Europa 

och att ge den en institutionell ram och ett rättsligt skydd gentemot statsmakten.162 

Enligt konventionen är kommunerna de viktigaste grundstenarna i varje demokratiskt 

styrelseskick och skyddet och stärkandet av den kommunala självstyrelsen är ett viktigt 

bidrag till uppbyggandet av ett Europa, som grundar sig på demokratiska principer och 

decentralisering av makten.163 Konventionen är inte rättsligt bindande för de stater som 

ratificerat den och den innehåller inga stadganden om sanktioner.164 

I hög grad bygger konventionen på subsidiaritetsprincipen, som är en allmän princip 

som är viktig för verksamheten i EU. Principen innebär att besluten inte ska fattas på 

högre nivå än vad som är nödvändigt för att verksamheten ska kunna skötas på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt.165 Konventionen säger att offentliga uppgifter bör 

utövas av myndigheter som ligger så nära medborgarna som möjligt och att 

kommunerna bör få yttra sig i alla frågor som direkt berör dem.166 

Inom två institut som är viktiga för regleringen av den kommunala självstyrelsen och 

den kommunala demokratin i Sverige, saknar konventionen direkt reglering. Det är 

inom kommunernas allmänna kompetens och inom offentlighetsprincipen och 

meddelandeskyddet i tryckfrihetsförordningen.167 

Europarådets kommunalkonferens har länge drivit frågan om att få en 

författningsmässig garanti för den kommunala självstyrelsen även på övernationell nivå, 

och vill därför att konventionen ska införlivas i EUs lagstiftning.168 Detta har dock stött 

på motst ånd eftersom synen på frågan om kommunalt inflytande är väldigt olika i 

medlemsländerna. Även om de flesta västeuropeiska staterna har ratificerat 
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konventionen om kommunal självstyrelse är förutsättningarna för kommunernas 

verksamhet väldigt annorlunda i de olika länderna.169 
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4 EU-lagstiftningen och den kommunala självstyrelsen 

4.1 Inledning 

I och med Sveriges medlemskap i den europeiska unionen den 1 januari 1995, övertogs 

dels det materiella innehållet i Romfördraget, dels godtogs fördragets politiska 

målsättningar.170 Detta innebar förändringar i den svenska lagstiftningen men även i 

möjligheterna för kommunerna att bli representerade på en nivå utanför den nationella. 

4.2 Maktfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna 

Den europeiska unionen är ett samarbete som grundas på avtal mellan medlemsstaterna. 

Makten finns därför hos staterna som har bestämt sig för att överlämna en viss del av 

sin makt till ett gemensamt utövande inom unionen. Den makt som medlemsländerna 

framför allt lämnar över är en del av sin normgivningsmakt, dvs rätten att inom skilda 

sakområden utfärda bindande regler för enskilda. Därutöver överlåts traktatmakt, dvs 

rätten att träffa avtal med andra länder. Beskattningsrätten däremot, överlåts till 

exempel inte.171 

Vad är det då mer konkret som medlemsstaterna överlåter till unionen? Enligt praxis är 

det fråga om en begränsning av sin suveränitet eller överlåtelse av befogenheter. 

Staterna kan inte formellt utöva suveränitet inom vissa politikområden. Den tidigare 

nationella suveräniteten ersätts av en gemensam suveränitet, vilket är den gängse 

unionsterminologin. Medlemsstaterna behåller dock sitt territorium, sin rätt till 

internationell representation och det yttersta maktmonopolet inom statens territorium, 

vilket innebär att den behåller den suveräna statens karakteristiska drag.172 

Fördragen skiljer på inom vilka områden gemenskapen har exklusiv resp delad 

kompetens. På vissa områden föreskriver fördragen att en enda gemensam politik ska 

utformas, då har gemenskapen exklusiv kompetens. Detta innebär att det är endast på 

den gemensamma nivån som beslut kan fattas. På dessa områden är i princip varje 

åtgärd på medlemsstatsnivå utesluten utan tillst ånd av gemenskapen. På andra områden 

förespråkar fördragen ingen gemensam politik men ett gemensamt handlande inom 
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vissa avgränsade frågor. Inom sådana områden har gemenskapen och medlemsländerna 

sk delad kompetens, dvs i den utsträckning som gemensamma åtgärder inte är möjliga 

eller inte ännu har vidtagits, ligger rätten att fatta beslut kvar hos medlemsstaterna.173 

Kommissionen har vid flera tillfällen försökt att avgränsa på vilka områden det gäller 

exklusiv kompetens, men misslyckats. De områden som med säkerhet ligger inom den 

exklusiva kompetensen kan sägas vara de gemensamma politikområdena utrikeshandel, 

jordbruk, fiske och transporter. Detsamma gäller även konkurrensreglerna som inte 

tillhör den gemensamma politiken, men som är ett system för att säkerställa att 

konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. Genom uppförandet av den 

monetära unionen uppstod nya exklusiva kompetenser inom ramen för den 

gemensamma valutan och en gemensam penningpolitik.174 

På de områden där det råder delad kompetens finns det ingen uppdragen skiljelinje 

mellan medlemsstatskompetens och gemenskapskompetens. I fördragen reglerar 

respektive område, i mer eller mindre allmänna termer vad gemenskapen ska 

åstadkomma och vilka medel som ska eller kan användas.175 

4.3 Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen fick efter 1992 års Maastrichtfördrag, även kallat 

Unionsfördraget, en framträdande plats i den europeiska debatten. Principens innebörd 

diskuterades mellan staterna redan före fördraget ratificerades och debatten påg år 

fortfarande.176 

Vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992, beslöts det om subsidiaritetsprincipens 

närmare användning. Det slogs fast att EG-domstolen kan tolka principens närmare 

innebörd och även granska hur institutionerna använder sig av principen. Rådet gjorde 

även upp ett antal frågor som ska ställas, för att avgöra om det finns behov av en 

gemenskapsåtgärd. Främst handlar det om gemenskapen har befogenhet att handla inom 

området, om det är möjligt att uppnå de önskvärda målen på nationell eller lägre nivå 

                                                

173 Melin Mats, Schäder Göran (1999) sid 29-30 

174 ibid sid 30-31 

175 ibid sid 33 

176 ibid sid 54 



 55

och om den föreslagna åtgärden motsvarar det minimum som krävs för att uppnå de 

önskvärda målen.177 

Den praktiska innebörden av subsidiaritetsbegreppet har formulerats på följande sätt av 

Jacques Delors, den förra Kommissionens ordförande: 

” Subsidiaritetsprincipen är i synnerhet en princip om gott omdöme; ett sätt att arbeta för dem som har 

inflytande på både nationell nivå och europeiskt plan. Det är framförallt en princip av politisk karaktär. 

En princip som underlättar för lagstiftaren att bedöma på vilken nivå som beslut ska fattas i en fråga.”178 

Principen finns inskriven i Romfördragets femte artikel: 

”Gemenskapen skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats och de mål som har 

ställts upp för den genom detta fördrag. 

På de områden där gemenskapen inte är ensam behörig skall den i överensstämmelse med 

subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 

inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade 

åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå.  

Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i 

detta fördrag. ”179 

Artikeln återger tre olika principer som är viktiga för EU-samarbetet. I det första stycket 

kommer legalitetsprincipen till uttryck, som i korthet innebär att gemenskapens 

institutioner enbart kan agera när de ges positivt formulerad kompetens i någon 

fördragsbestämmelse.180 Stycket kan ses som ett erkännande av idén att medlemsstaterna 

överför kompetens till de gemensamma organen, samtidigt som gemenskapens 

kompetens inskränks till de områden där en överföring skett. 181  

I andra stycket återfinns själva subsidiaritetsprincipen vars grundläggande innebörd är 

att högre samhälleliga beslutsnivåer ska understödja de lägre nivåerna och inte ingripa 

förutom om de lägre nivåerna inte kan lösa ett problem. Tredje stycket innehåller en 

proportionalitetsprincip som säger att de medel som institutionerna använder måste 
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vara nödvändiga för att uppnå målet med åtgärden.182 Unionen ska alltså inte reglera 

verksamheten mer än vad som krävs för integrationsmålen, vilket gör 

proportionalitetsprincipen till ett komplement till subsidiariteten.183 Såväl 

legalitetsprincipen som proportionalitetsprincipen gäller, till skillnad fr ån 

subsidiaritetsprincipen, gemenskapssamarbetet i dess helhet.184 Enligt 

Maastrichtfördraget gäller subsidiaritetsprincipen enbart på de områden där både 

gemenskapen och dess medlemsländer har delad kompetens, den är alltså inte giltig för 

de politikområden där EU har exklusiv kompetens.185 

Subsidiaritetsprincipen kommer även till uttryck på andra ställen än i Romfördraget. 

Artikel 1 i Maastrichtfördraget anger att ”… besluten skall fattas så öppet och så nära 

medborgarna som möjligt.”186 En liknande formulering finns i ingressen till 

Maastrichtfördraget. Fördragsfästandet av subsidiaritetsprincipen har skett som en 

reaktion mot vad som uppfattats som en alltför detaljerad reglering inom EU. Detta 

medför att gemenskapens institutioner måste vara mer tydliga än tidigare att klargöra 

varför en åtgärd ska vidtas på gemenskapsnivå.187 

Subsidiaritetsprincipen kan tolkas vara antingen en närhetsprincip eller en fjärrprincip. 

Eftersom principen är basen i en samhällsteori som utgår ifrån att beslut ska fattas på 

lägsta möjliga nivå, kan man säga att den är byggd nerifrån- och- upp (bottom up). 

Därför har subsidiaritetsprincipen tolkats som en närhetsprincip i EU- sammanhang. 

Närhetsprincip innebär att den policyformulerande och normgivande kompetensen i 

första hand ska ligga hos medlemsländerna, och att gemenskapen enbart ska agera i de 

fall det är nödvändigt för att förverkliga de angivna målen. Artikel 5 i Romfördraget, 

som behandlar subsidiaritets-principen, har därför tolkats som en politisk bekräftelse på 

att EU i framtiden inte planerar att lagstifta om samtliga samhällsfrågor som är viktiga 

för integrationsprocessen. Idén om att besluten inte ska tas på en högre nivå än 
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nödvändigt har även tillskrivits en politisk symbolik i diskussionen om det 

”demokratiska underskottet” inom unionen.188 

Närhetsprincipen i sammanhang med subsidiaritetsprincipen innebär dock inte att beslut 

ska fattas på subnationell nivå, dvs i kommuner eller regioner. Maastrichtfördraget 

innebär att subsidiariteten stannar vid nationsgränsen och reglerar alltså inte 

maktförhållandena inom de enskilda medlemsländerna. Detta till trots, kan principen 

komma att gälla även på subnationella nivåer i framtiden.189 

Subsidiaritetsprincipens fjärrdimension best år i en tanke om att principen åsidosätts 

eller kränks om de lägre nivåerna blir alltför beroende av de högre. Gemenskapen bör 

därför tillåtas agera när handlingar på supranationell nivå bättre tillgodoser 

integrationens målsättningar än om de utförts på nationell nivå. Utifrån detta har 

subsidiaritetsprincipen ansetts rättfärdiga att handlingar utförs på gemenskapsnivå och 

inte på en lägre nivå.190 

I den diskussion som fördes före Maastrichtfördraget fanns denna konflikt mellan 

subsidiaritetsprincipen som närhetsprincip eller fjärrprincip. Det formades en klar 

skiljelinje mellan Tyskland och Storbritannien å en a sidan och de andra 

medlemsstaterna å andra sidan, där Tyskland och Storbritannien ansåg att 

subsidiaritetsprincipen skulle formuleras negativt, dvs att gemenskapen endast ska 

ingripa i de fall målet med åtgärden inte kan nås genom handling på den nationella 

nivån. De ansåg även att principen borde komma till uttryck i EG-fördraget (det 

blivande Maastrichtfördraget) för att EG-domstolen ska ha möjlighet att övervaka att 

principen verkligen efterföljs. De övriga staterna däremot ansåg tvärtemot att principen 

skulle formuleras positivt, dvs att gemenskapen ska ha befogenhet att handla på de 

områden där det är mest effektivt att handla genom gemensamma normer. De ansåg 

även att den skulle undvika att tas upp i domstolen. Det blev slutligen det tysk- brittiska 

förslaget som antogs i Maastrichtfördraget.191 
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4.4 Internationella organisationer som tillvaratar kommunernas intressen 

I allt större grad har sammanslutningar av kommuner eller enskilda kommuner själva 

börjat orientera sig mot sina motsvarigheter i andra stater i Europa. Vissa kontakter kan 

ha till syfte att etablera ett allmänt kulturutbyte mellan kommunerna, t ex 

vänortssamarbete. Andra kan vara viktiga för att hålla kommunen informerad om 

beslutsfattandet inom EU och försök att påverka det. En tredje sorts kontakter kan 

försöka att stärka det lokala näringslivet genom att försöka få en ökad export.192 

En kommun kan ha informella relationer med andra kommuner som uppst ått genom att 

man t ex träffats på ett möte och sedan behåller kontakten. Sådana kontakter bildar 

sedan nätverk av kommuner i olika stater. Andra samarbetsformer kan vara 

internationella organisationer, som har en avgränsad medlemsgrupp och regelbundna 

träffar. I sådana organisationer kan inte de enskilda kommunerna delta, de företräds av 

sin stat eller sitt kommunförbund. Nedan följer en uppräkning av några av de största 

internationella organisationer som tillvaratar kommunernas intressen i Europa.193  

4.4.1 Regionala kommittén (ReK) 

Vid Maastricht-överenskommelsen beslöts att kommuners och regioners ställning skulle 

stärkas, vilket ledde till att den Regionala kommittén (ReK), även kallad 

Regionkommittén, inrättades 1994 194 och fick ett eget avsnitt i Romfördraget.195 Den 

best år av för närvarande 222 ledamöter, framförallt kommun- och regionpolitiker där 

ledamöterna utses av de olika regeringarna på förslag av de nationella 

kommunförbunden.196 Sverige har 12 representanter, varav åtta representerar 

kommunerna och fyra landstingen,197 som föreslås av Svenska Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet. Arbetet sker framförallt i fackutskott, som motsvarar de 

europeiska kommunernas viktigaste ansvarsområde. Kommittén har ingen egen 

beslutanderätt, men ska tillfrågas av Ministerrådet och Kommissionen i frågor som rör 
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kommuners och regioners verksamhet, i första hand rörande ekonomisk och social 

sammanhållning, transeuropeiska nätverk, folkhälsofrågor, utbildning och kulturfrågor. 

Kommittén träffas fem gånger om året och presenterar, ändrar och antar de yttranden 

som sedan utgör kommitténs politik.198 

Ett sätt att påverka kommitténs ställningstagande är att vara sk rapportör, dvs de som 

förbereder kommitténs yttrande i en enskild fråga. Under 2000 var svenska ledamöter 

rapportörer fyra gånger. Rapportören ska med hjälp av experter ta fram faktaunderlag 

och ge förslag till ställningstaganden. De svenska delegaterna har framförallt bist åtts i 

sitt arbete av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.199  

Företrädare för regionerna är positiva till upprättandet av kommittén, men är kritiska på 

en rad punkter. Bl a vill de ha en större roll och inte enbart ha en rådgivande funktion. 

Dess inflytande kommer att bero på i vilken utsträckning kommittén kommer att kunna 

enas och tala med en röst gentemot Kommissionen och Ministerrådet.200 

4.4.2 CLRAE 

En annan viktig internationell organisation är Europarådets kommunala och regionala 

kongress (Congress of Local and Regional Authorities of Europe, CLRAE). Företrädare 

för Europarådets samtliga medlemsstater ingår här och beslutsförsamlingen best år av 

234 ledamöter, främst lokal- och regionalpolitiker. CLRAE har också en rådgivande 

funktion, genom att den antar resolutioner riktade till Europarådet och andra europeiska 

samarbetsorgan. Kongressen fungerar som ett forum och en kunskapsförmedlare genom 

att man ger ut en omfattande dokumentation om bl a den kommunala självstyrelsens 

villkor i olika medlemsstater. CLRAE st år även bakom den europeiska konventionen 

om kommunal självstyrelse (se 3.5), som Europarådet antog 1985.201 

4.4.3 CEMR 

Ytterligare en sammanslutning mellan stater/kommunförbund är det Europeiska 

kommunala och regionala rådet (Council of European Municipalities and Regions, 
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CEMR), som är en europeisk sektion av internationella kommunförbundet. CEMR 

best år för närvarande av 24 olika europeiska stater.202 Sverige har fyra mandat i 

delegeradeförsamlingen som träffas vart tredje år.203 CEMR är framförallt ett forum för 

de olika kommunförbunden där det fungerar som en mötesplats mellan politiker och 

tjänstemän. Rådet svarar även för intressebevakning och informationsspridning.204 

Genom åtta olika kommittéer påverkar CEMR beslutsprocessen i EUs beslutsorgan, 

nämligen kommittéerna för regional och kommunal policy, för kvinnliga valda 

representanter i lokala och regionala beslutsförsamlingar, för transport, för miljö, för 

sociala frågor, för lokal och regional finansiering samt för Europa och medborgarna.205 

4.4.4 AER 

Europeiska regionernas förbund (Assembly of European Regions, AER) är ett exempel 

på samarbetsorgan i vilka enskilda kommuner är medlemmar. Medlemskapet är 

begränsat till den nivå närmast under den nationella nivån, vilket innebär att det 

omfattar regioner och delstater. Det har för närvarande ca 260 medlemmar i 20 stater, bl 

a är de flesta landsting i Sverige medlemmar. AERs generalförsamling träffas årligen 

för att diskutera gemensamma angelägenheter för kommuner på mellannivå.206 

Organisationens syfte är att stärka regionernas representation inom de olika europeiska 

samarbetsorganen och institutionerna. Verksamheten berör i första hand sakområden 

som är vanliga i dagens regioner i Europa, nämligen ekonomisk planering och 

utveckling, infrastruktur och transporter, livskvalitet, kultur och turism samt 

utbildning.207 
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5 Diskussionen om kommunal självstyrelse före EU-inträdet 

5.1 Inledning 

Inför Sveriges medlemskap i den europeiska unionen, gjordes en hel del utredningar 

som behandlade eventuella konsekvenser inom olika områden i det svenska samhället. 

Påverkan på den kommunala självstyrelsen diskuterade i bl a utredningen om en ny 

kommunallag, om utvecklingen av den lokala demokratin och i Grundlagsutredningen. 

Mest ingående diskuterades detta område dock i den del av EG/EU- 

konsekvensutredningarna som behandlade kommunernas och landstingens påverkan av 

ett EU-medlemskap. Nedan följer en del av den diskussion som förts beträffande den 

kommunala självstyrelsen i samband med ett närmande till Europa. 

5.2 Statens offentliga utredningar 

5.2.1 SOU 1990:24 

1990 kom utredningen Ny kommunallag (SOU 1990:24), som var ett betänkande av 

kommunallagskommittén, med syfte att lämna förslag till en ny samlad kommunallag. 

Då det i Sverige vid den tidpunkten diskuterades om ett fördjupat och breddat samarbete 

med det dåvarande EG, fanns det intresse för att utreda vilka konsekvenser ett sådant 

samarbete kunde få för kommunerna och den kommunala självstyrelsen och om detta 

borde återverka på förslaget till ny kommunallag.208 

Utredningen tar sin utgångspunkt i Europarådets konvention om den kommunala 

självstyrelsen, och påpekar att både EG-länderna och EFTA-länderna är medlemmar av 

Europarådet. Författarna citerar bl a art 3 i konventionen som stadgar att med kommunal 

självstyrelse menas kommunernas rätt och möjlighet att inom lagens gränser reglera och 

sköta en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala 

befolkningens intresse. Därför anser de att det på goda grunder kan antas att de svenska 

kommunerna i stort sett kommer att ha kvar samma organisation och samma 

befogenheter som hittills.209 
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I utredningen diskuteras vidare specifika områden som kan komma att påverkas av ett 

EU-samarbete, bl a kommunal rösträtt, kommunal upphandling, regionalpolitik osv. 

Detta är dock områden som inte är av intresse för uppsatsens syfte och behandlas 

därmed inte i denna framställning. 

Författarna konstaterar sammanfattningsvis att de beslut som EU hittills fattat och de 

mål som EU har ställt upp, inte kan sägas medföra förändringar av det svenska 

kommunala systemet i stort, vad avser kommunernas organisation eller deras 

självstyrelse. Däremot rör åtskilliga av besluten och målen frågor som kommunerna 

handhar och som alltså är av betydande intresse för dem. Författarna har även funnit att 

ett eventuellt medlemskap eller ett fördjupat samarbete, inte bör återverka på förslaget 

till ny kommunallag.210 

5.2.2 SOU 1993:14 

Utredningen EG och våra grundlagar (SOU 1993:14) från 1993, även kallad 

Grundlagsutredningen, leddes av professorn i statsvetenskap Olof Ruin, och hade främst 

till uppgift att överväga vilka grundlagsändringar som kunde vara nödvändiga om 

Sverige skulle komma att anslutas till EU. Den kommunala självstyrelsen och 

beskattningsrätten är bl a områden som tas upp till diskussion och då frågan om, om 

statens åtaganden, inom ramen för EU-samarbetet, att genomföra en viss politik eller en 

viss åtgärd, kan komma i konflikt med principen om kommunernas självstyrelse och om 

det bör ske förändringar i kapitel 1 i RF för att hindra detta.211 

Författarna konstaterar att stadgandet i RF 1:1, om att den svenska folkstyrelsen bl a 

förverkligas genom kommunal självstyrelse, kan sägas garantera existensen av en fri 

kommunal sektor med fri beslutanderätt, men att den inte bestämmer gränserna för 

denna sektor. 212 Författarna citerar RF 8:5 där det stadgas att ”Grunderna för ändringar i 

rikets indelning i kommuner samt grunderna för kommunernas organisation och 

verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen bestämmes i lag.”213 Detta, 

anser de, ger närmast intrycket av att kommunernas verksamhet bestäms helt av 
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statsmakten och de påminner om att gränsen mellan statlig verksamhet och 

specialreglerad kommunal verksamhet också är rörlig.214 

I utredningen konstateras även att den kommunala beskattningsrätten hör samman med 

den kommunala självstyrelsen på så sätt att, kommunernas fria bestämmanderätt 

förutsätter att de har ekonomiska resurser att genomföra sina beslut. Medlemskap i den 

ekonomiska och monetära unionen innebär att det kommer att ställas krav på 

medlemsstaternas ekonomiska politik, vilket bl a kommer att tvinga staterna att hålla 

sina budgetunderskott på en viss nivå. Detta är något som staten kommer att bära ansvar 

för, och enligt författarna kan det komma att beröra de kommunala finanserna genom att 

staten kommer att tvingas utfärda föreskrifter för den kommunala ekonomin. I slutändan 

skulle det kunna anses nödvändigt med beslut om ett skattetak för kommunerna.215 

Utredningens sammanfattande bedömning är dock att de förpliktelser som Sverige kan 

komma att åtaga sig vid ett EU-medlemskap, knappast kan riskera att inskränka den 

kommunala självstyrelsen i sådan utsträckning att den inte längre motsvarar ett verkligt 

förhållande. Exempel på områden som trots allt kommer att beröras, anser författarna 

vara kommunala stödåtgärder och kommunal upphandling.216 

Även vad gäller den kommunala beskattningsrätten, anser utredningen att sådana 

begränsningar enbart kan komma ifr åga som ett tillfälligt led i en stram ekonomisk 

politik. Om en gemensam ekonomisk politik skulle kräva att skatteuttaget minskade 

kraftigt, skulle det i första hand vara det statliga skatteutrymmet som får ge vika.217 

Utredningens sammanfattande åsikt är att det inte finns några skäl att föreslå ändringar i 

kapitel 1 RF vad gäller den kommunala självstyrelsen.218 

5.2.3 SOU 1993:90 

Även i utredningen Lokal demokrati i utveckling (SOU 1993:90) från 1993, diskuteras 

tänkbara konsekvenser för den kommunala självstyrelsen vid ett närmande till EU. 

Författarna hänvisar till Grundlagsutredningen och dess huvudsakliga resultat i fråga 
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om den kommunala självstyrelsen, men för även en egen diskussion om tänkbara 

konsekvenser. 219 

Författarna tar bl a upp farhågan att Sverige vid ett EU-medlemskap måste anpassa sig 

till den kommunmodell som är vanligast på kontinenten, och att kommunerna genom 

detta kan tvingas överge sina system med relativt självständiga kommuner. Detta anser 

de dock vara betydligt överdrivet, och pekar istället på tendenser som visar att det kan 

bli en omvänd effekt. Om de nordiska länderna tillsammans med Österrike bli 

medlemmar, tror författarna  att utvecklingen mot den nordeuropeiska modellen kan 

komma att förstärkas.220 

Ytterligare en konsekvens av EU-medlemskapet är att Sverige måste lämna ifrån sig en 

del av den nationella suveräniteten för att kunna delta i EU-gemenskapen. Författarna 

anser därför att det är av mycket stor vikt att Sverige fortsätter att utveckla den svenska 

folkstyrelsen så att den blir en reell motkraft till den centraliserade och anonyma makten 

i Bryssel. Av den orsaken anser de att regeringen vid de pågående förhandlingarna om 

medlemskap bör slå vakt om den kommunala självstyrelsen. I detta sammanhang nämns 

även en skrivelse till regeringen från Svenska Kommunförbundet. (se 5.3.2) 221 

Utredningen vill även lyfta fram krav på att Europarådets konvention om den 

kommunala självstyrelsen nämns i samband med medlemskapsförhandlingarna. 

Författarna anser det vara viktigt att principerna i konventionen får genomslag även i 

EUs rättssystem. De ser det som en självklarhet att om stora delar av 

lagstiftningsmakten överlåts fr ån de nationella parlamenten till EU, måste de 

skyddsregler för den kommunala självstyrelsen som medlemsstaterna själva accepterat i 

konventionen, också införlivas i EG-rätten.222 

När det gäller grundlagsskyddet för den kommunala beskattningsrätten, instämmer 

författarna i vad Grundlagsutredningen uttalade, nämligen om en gemensam ekonomisk 

politik inom EU kräver ett minskat skatteuttag, så är det i första hand det statliga 

skatteutrymmet som får ge vika.223 
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Utredningen vill slutligen betona att utvecklingen mot starkare regionala och lokala 

nivåer inom medlemsländerna gör att konkurrensen mellan olika regioner i Europa 

kommer att öka i framtiden. Därför bör enskilda kommuner först och främst skaffa sig 

en egen kompetens och bygga upp en egen kunskap inom sin region. Detta kräver att 

kommuner gör en analys av vad en ökad integration innebär för den egna kommunen.224 

5.2.4 SOU 1994:2 

1994 gjordes utredningen Kommunerna, Landstingen och Europa (SOU 1994:2), som 

ett led i de EG/EU- konsekvensutredningar som gjordes före Sveriges inträde i den 

europeiska unionen. Det är en gedigen utredning som tillverkats i samarbete med 

ledande statsvetare, ekonomer etc, och som skulle klargöra de konsekvenser ett EU-

medlemskap kunde komma att få för kommuner och landsting.  

I utredningen talas det om vilka möjligheter och begränsningar ett EU-medlemskap 

skulle kunna innebära för de svenska kommunerna. Denna beteckning kommer även att 

användas i följande framställning. Samtliga aspekter av kommunernas påverkan av EU 

som tas med i utredningen, kommer inte att finnas med i denna framställning. Enbart de 

områden som är intressanta för att uppfylla uppsatsens syfte kommer därför tas med. 

De möjligheter utredningen ser med ett EU-medlemskap, är kort sagt att det i mycket 

stor utsträckning beror på kommunerna själva, hur de vill utnyttja och förvalta de 

möjligheter ett svenskt EU-medlemskap ger. Författarna beskriver två olika scenarier 

hur en kommun kan agera inför en ny situation. I det ena scenariot företar man sig inget 

nytt, man vidareutbildar inte sin personal och man inrättar inga EU-kontor. I det andra 

scenariot är det tvärtom. Där försöker man hålla sig aktiv och strategisk till den nya 

situationen. Enligt författarna kommer en ökad samverkan mellan den offentliga sektorn 

och det lokala näringslivet och även samverkan över kommun- och länsgränser att bli av 

stor vikt för att få en ekonomiskt gångbar regional utveckling. 225 

I fråga om den lokala självstyrelsen, finner utredningens författare det sannolikt att den 

lokala nivån och regionerna får en växande betydelse inom EU i framtiden. Framförallt 

inrättandet av den Regionala kommittén är ett tecken på detta. Författarna anser 

dessutom att om Finland, Norge och Österrike blir medlemmar samtidigt som Sverige, 
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kan detta innebära att de övriga EU-länderna påverkas av den decentraliserade 

kommunmodell som finns i dessa länder.226 

Författarna finner det inte särskilt troligt att de västeuropeiska integrationssträvandena 

skulle inriktas på att göra den politiska och administrativa strukturen på lokal och 

regional nivå mer enhetlig, eftersom denna struktur präglas av en sådan mångfald i de 

olika västeuropeiska staterna. Några sådana planer finns inte heller från EUs sida. Den 

mest intressanta utvecklingen anser författarna vara de nya samarbetsformer mellan 

kommuner och mellan regioner som växer fram i Europa. Enligt deras uppfattning 

kommer regionerna att bli allt viktigare, i och med att nationsgränserna förlorar sin 

betydelse. Detta är dock inte enbart beroende av ett EU-samarbete, utan ett led i den 

internationalisering som förekommer i samhället.227 

Nya möjligheter för den kommunala verksamheten genom ett medlemskap är även en 

utvidgad kompetens vad gäller tjänsteexport, internationell katastrofhjälp och 

vänortsutbyte. Dessutom kan det kommunala engagemanget på det internationella 

planet komma att bli större, vilket kan stärka den kommunala självstyrelsen. Den 

motsatta utvecklingen kan dock också bli verklighet, anser författarna, att de nationella 

nivån förstärks gentemot den regionala, för att åstadkomma en gemensam nationell 

anpassning till Europa.228 

När det gäller de begränsningar ett svenskt EU-medlemskap skulle kunna innebära för 

kommunerna, talar författarna om den oro som finns för en försvagning av den 

kommunala självstyrelsen. De anser att den EG lagstiftning som kommer att införlivas 

med svensk lagstiftning vid ett medlemskap, får tydligast konsekvenser för 

kommunerna inom områdena upphandling, stöd till näringslivet samt miljön. Enligt 

deras uppfattning är dock de begränsningar i kommunernas självbestämmanderätt som 

följer av EG-rätten inte av den karaktären att de kan anses inskränka den kommunala 

självstyrelsen i någon avgörande grad. Det är framförallt möjligheten till granskning av 

kommunala beslut som vidgas genom EGs regelverk, för att säkra att konkurrensen inte 

snedvrids.229 
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Som EU-medlem skulle Sverige däremot få rätt och möjlighet att direkt påverka EGs 

lagstiftning och de procedurer som formar denna lagstiftning. Sverige skulle även få en 

plats i den Regionala kommittén, och genom den ha möjlighet att föra en diskussion 

med EUs olika organ och de lokala och regionala nivåerna inom EU- området.230 

I fråga om finansieringen av den kommunala verksamheten, pekar författarna på att det 

har rests farhågor för att den ska bli lidande vid ett EU-medlemskap. De konstaterar 

dock att ett medlemskap inte innebär några anpassningskrav vad gäller beskattning av 

arbetsinkomster, kapitalbeskattning eller fastighetsskatt, där en stor del av 

kommunernas skatteinkomster kommer ifrån. Det finns enbart formella krav på vissa 

indirekta skatter, såsom mervärdesskatten och punktskatter på tobak, alkohol och 

mineraloljor. Detta kan på sikt påverka skatteintäkterna. Det finns dock inga krav på att 

sänka dessa skatter till följd av ett medlemskap. Däremot kan det av konkurrensmässiga 

skäl finnas krav på att sänka vissa skatter på varuområdet. Ett medlemskap skulle 

dessutom innebära att Sverige måste betala ganska stora avgifter till EU.231 

De positiva effekter ett EU-medlemskap skulle kunna innebära för de offentliga 

finanserna är att den offentliga sektorns resurser skulle öka genom ökad konkurrens och 

ökade direktinvesteringar. Detta skulle leda till en ökad tillväxt. Författarna anser det 

dock vara tveksamt om dessa positiva effekter för de offentliga finanserna, kan uppväga 

de kostnader som blir genom medlemsavgifterna och ett eventuellt skattebortfall. 

Samtidigt anser de det vara fullt möjligt att höja skatterna på andra, mindre rörliga 

skattebaser och på så sätt bevara det totala skatteuttaget. Detta skulle kunna leda till en 

viss omstrukturering inom det svenska skattesystemet.232 

Angående den allmänna kompetensen, anser författarna att den riskerar att minska i 

praktiken om beskattningsrätten urholkas, vilket beror på dels den ekonomiska 

situationen i landet, dels integrationens krav på anpassning. En beskuren 

beskattningsrätt är negativ för självstyrelsen. Befogenheten att sköta den ekonomiska 

verksamheten genom köp av varor och tjänster blir reglerad genom kraven på offentlig 
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upphandling. Även reglerna om statsstöd införlivas med svensk rätt vilket innebär en ny 

form av detaljreglering för den kommunala kompetensen.233 

Utredningen behandlar även den påverkan som subsidiaritetsprincipen, som är en viktig 

princip i EU-samarbetet, kan komma att ha över den kommunala självstyrelsen. 

Författarna skiljer på om närhetsaspekten eller fjärraspekten kommer att dominera. Det 

som talar för att närhetsaspekten kommer att vara ett riktmärke i det framtida EU-

samarbetet är att flera medlemsländer, bl a Danmark och Storbritannien önskar begränsa 

de överstatliga inslagen i integrationsprocessen. Man betonar en politisk förskjutning av 

beslutanderätten från gemenskapsnivå till medlemsstaterna för att återupprätta eller 

stärka deras ursprungliga kompetens eller för att öka graden av demokrati i den 

nationella beslutsprocessen. Ett argument för att det är fjärraspekten som kommer att 

dominera är att EG-rättens ”spärrverkan” (upprättandet av exklusiv kompetens) hittills 

utnyttjats för att förhindra att luckor bildas i EUs regelsystem. 234 

Så länge subsidiariteten är en princip som reglerar förhållandet mellan EUs institutioner 

och dess medlemsstater, och inte den nationella maktbalansen, anser författarna att det 

är sannolik att subsidiariteten varken får kortsiktiga eller långsiktiga direkta 

konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Den kan dock få med indirekta 

konsekvenser som ett resultat av samspelet mellan den svenska staten och EU.235 

Samtidigt har det framförts krav, bl a från Europaparlamentets utskott för regionala 

frågor och AER, att principen i framtiden även ska omfatta olika subnationella nivåer, 

dock utan att gemenskapen ska har rätt att besluta hur den nationella maktdelningen ska 

se ut. 236 

Om närhetsaspekten väger tyngst, kommer de indirekta verkningarna av EUs beslut på 

den kommunala självbestämmanderätten att vara mycket begränsade, inom de områden 

som inte omfattas av den exklusiva kompetensen.237 Om däremot fjärraspekten skulle 

dominera, urskiljer författarna tre möjliga utvecklingstendenser. Den första är att 

spelutrymmet för de kommunala och regionala aktörerna ökar när centralmakten blir 
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uppbunden av förhandlingar med EU. Detta innebär en allmän decentralisering och 

nationalstatens försvagning. Den andra utvecklingstendensen innebär att staten beskär 

den kommunala aktionsradien, för att värna om det nationella intresset. Den tredje 

innebär att staten väljer en samarbetsstrategi visavi kommunerna för att hantera de 

problem, en maktförskjutning till EUs centrala organ innebär.238 

Författarna anser att det mesta tyder på att det är närhetsaspekten som kommer att 

dominera, eftersom det är föga troligt att EUs medlemsstater vill överlåta ytterligare 

kompetenser till det överstatliga organet och därmed inskränka sitt nationella 

oberoende. Utredningens bedömning är således att subsidiaritetsprincipen och dess 

nuvarande tillämpning i EUs lagstiftning verkar till förmån för en bibehållen kommunal 

självstyrelse i Sverige.239 

5.3 Kommunförbundets rapporter 

Fr o m hösten 1991 har Svenska Kommunförbundets samtliga avdelningar följt EUs 

arbete, med inriktning på konsekvenserna för svenska kommuner. En upptrappning av 

bevakningen skedde i januari 1993, då Kommunförbundet tillsammans med 

Landstingsförbundet och Finlands kommunförbund öppnade ett informationskontor i 

Bryssel. En första samlad dokumentation av förbundets arbete skedde våren 1992 

genom Kommunala konsekvenser av medlemskap i EG. En ny samlad 

konsekvensbedömning skedde 1994 i samband med rapporten Kommunala 

konsekvenser av EG/EU. 

Nedan kommer ett sammandrag av den diskussion som fördes på Svenska 

Kommunförbundet 1992 och 1994. Då det är två omfattande rapporter, finns enbart den 

diskussion med som är av intresse för att uppfylla uppsatsens syfte. 

5.3.1 Kommunförbundets rapport 1992 

I Kommunförbundets rapport från 1992 diskuteras bland annat påverkan på den 

kommunala självstyrelsen vid ett närmande till EU. Det finns, enligt rapporten, en 

förväntad påverkan på självstyrelsen, men till vilken grad är svårt att avgöra. Eftersom 

den kommunala självstyrelsen är grundlagsfäst innebär detta ett visst skydd, även vad 

gäller den kommunala beskattningsrätten, men omfattningen av skyddet är oklart. 
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Juridiskt sätt har statsmakterna ett ganska stort handlingsutrymme att ingripa i 

självstyrelsen, bl a genom möjligheten att lagstifta om åligganden och befogenheter.240 

Rapporten pekar på Europarådets konvention om den kommunala självstyrelsen och 

dess funktion som rättsliga och institutionella ram för krav från kommunernas sida mot 

statsmakterna, och som sätter en gräns för statsmakternas handlande. Samtidigt 

ifrågasätts möjligheten att utnyttja den och dess möjligheter, då det är en politisk 

strategifr åga. Det pekas även på att EU inte införlivat konventionen i sin lagstiftning.241 

Den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1 januari 1992, bör inte påverkas 

nämnvärt av en EU-anslutning, anser rapporten. Ett direktiv om rösträtt för europeiska 

medborgare i kommunala val och begränsningen av stöd till näringslivet, är sådana 

förändringar som kan förekomma i och med en EU-anpassning. EU lägger sig inte i 

kommunernas inre organisationsformer, de förtroendevaldas roller och villkor eller hur 

kommunaldemokratin är utformad.242 

När det gäller den kommunala ekonomin, kommer den att påverkas av ett medlemskap i 

EU, enligt rapporten. På kort sikt är det inga drastiska förändringar, med undantag de 

ändrade reglerna för kommunal upphandling. På längre sikt kommer den dock att 

påverkas, både direkt och indirekt. Bedömningarna varierar dock om i vilken 

omfattning dessa förändringar kommer att ske. Utrymmet för och innehållet i den 

offentliga sektorn kan tänkas gå mot en ökad enhetlighet, men detta är inte självklart. 

De indirekta effekterna är svårare att bedöma, men författarna av rapporten ser tre 

kärnfrågor för framtiden. Dels är det troligt att det sker en viss åtstramning av den 

offentliga sektorn, dvs det samhällsekonomiska utrymmet för offentlig sektor krymper. 

Dels kan det bli en sorts kulturrevolution, där attityderna förändras till vad som är och 

ska vara kommunalt eller offentligt. Den tredje frågan kan komma att handla om att den 

svenska lokala självförvaltningen utmanas. Frågor som, ”behövs kommunerna i Sverige 

inom ramen för det framtida Europa”?, kan börja diskuteras.243 

Kommunernas inkomstsida, i form av skatteinkomster, kan komma att påverkas om det 

sker en harmonisering av skatterna inom unionen. Detta kan innebära att det 
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skattefinansierade utrymmet för stat och kommun krymper. Dessutom kan ekonomisk-

politiska krav i samband med den ekonomiska och monetära unionen, EMU, resultera i 

indirekta åtstramningseffekter.244 

Sammanfattningsvis ser Kommunförbundet tre möjliga vägar för kommunerna vid en 

EU-anpassning. Antingen får den lokala nivån en mängd krav på sig om 

budgetutrymme och åtstramning som ställs mot den nationella nivån, vilket gör att 

kommunerna går mot minskat självbestämmande och enbart blir ”utförare” av 

verksamheter som lämpligen utförs på decentraliserad nivå. Ett andra alternativ är att 

Sverige väljer att skapa en mellannivå som idag inte finns, och inrättar länsparlament 

som drar till sig uppgifter från stat och kommun. Kommunerna blir då 

serviceproducenter. En tredje väg är att kommunerna utnyttjar tendenser som 

”närhetsprincipen” och ”regionernas Europa” och i praktiken bygger vidare på den 

svenska decentraliserade modellen.245 

5.3.2 Kommunförbundets rapport 1994 

Som en självklar del av kommunernas arbete, tas den kommunala självstyrelsen och 

konsekvenserna för denna vid ett EU-medlemskap upp i Kommunala konsekvenser av 

EG/EU. Rapporten betonar att bedömningarna av hur självstyrelsen berörs, går isär och 

detta inte enbart i den svenska debatten utan även bland experter inom EU. Det finns 

flera skäl för detta. Ett skäl är att kommunerna inom EU-länderna har en helt annan roll 

än i de nordiska länderna. Uppgifterna är ofta färre och mer reglerade vilket gör att 

diskussionen om den kommunala självstyrelsen inte är lika kontroversiell som i Sverige. 

Av stor betydelse är även att det är först under 1980-talet som EU fått 

lagstiftningskompetens inom områden som i Sverige är kommunala. Detta innebär att 

de erfarenheter från EU-länderna om hur kommunerna hittills har berörts av EU, visar 

på att effekterna varit begränsade. Det kommer att ta ett antal år att överblicka 

konsekvenserna av de nya kompetensområdena.246 

Rapporten ger tre synsätt från experter inom EU, som visar på de skilda uppfattningar 

som finns över hur kommunerna berörs av medlemskapet. Det första synsättet är att, när 

man går in i gemenskapen lämnar man ifrån sig viss kompetens, som ligger på nationell 
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nivå men ibland även på regional och lokal nivå. Detta är viktigt att komma ihåg med 

tanke på den stora grad av självstyrelse som kommunerna har i Sverige.247 

Det andra synsättet är att, det är inte gemenskapen som eventuellt kan ta kompetens fr ån 

den lokala/regionala nivån, utan det är upp till varje medlemsstat att ta ställning till 

ansvarsfördelningen mellan nivåerna. Det tredje synsättet innebär att den europeiska 

unionen ger förutsättningar för ett allt större överförande av delar av medlemsländernas 

suveränitet till unionen, vilket skulle innebära att gemenskapsrätten i så fall skulle 

beröra allt fler områden. Detta för med sig en risk att det inkräktar på områden där 

kommunerna har sin specifika kompetens. 248 

En marknad med gemensamma regler som berör allt fler områden, är ett potentiellt hot 

mot det kommunala självbestämmandet, konstateras i rapporten. En motkraft kan bli 

subsidiaritetsprincipen. Efter den tolkning som gjordes av subsidiaritetsprincipen i 

samband med Maastricht-överenskommelsen, anser författarna det blivit allt klarare att 

den kommunala självstyrelsen framförallt säkerställs genom det nationella agerandet 

gentemot EU och i den svenska tillämpningen av EG-rätten.249 

I fråga om EU och den svenska grundlagen, hänvisar rapporten till 

Grundlagsutredningen som även kallas SOU 1993:14 (se 5.2.1). Rapporten visar på vad 

Grundlagsutredningen kom fram till, nämligen att EU-samarbetet knappast kan 

inskränka den kommunala självstyrelsen i en sådan omfattning att den inte längre 

motsvarar ett verkligt förhållande. Den kommunala självstyrelsen berörs men kommer 

att best å. Vidare sägs det att inom områden där EU har odelad kompetens, eller där 

beslutsreglerna underlättar offensiva insatser, i de fall det handlar om områden som är 

kommunala i Sverige, kan man utgå ifrån att den kommunala självstyrelsen kommer att 

påverkas mest.250 

När det gäller hur den kommunala ekonomin påverkas av EU-medlemskapet, görs i 

rapporten en koppling till den debatt som förs i Tyskland. Där talas det om en ökad 

spänning mellan samhällsnivåerna och att den europeiska nivåns regleringar och 

resursanspråk ökar, vilket innebär att man tar i anspråk en större del av de samlade 
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offentliga finanserna i Tyskland. Det hävdas att medlemsavgifterna till EU, i 

kombination med omfattande åtaganden i östra Tyskland, har fått konsekvenser för den 

kommunala ekonomin. Därför hävdas det i Tyskland att den kommunala självstyrelsen 

lever farligare än tidigare när uppgifter, befogenheter och ekonomisk kompetens 

överlåts på EU.251 

Enligt Kommunförbundet finns det ett flertal faktorer som kan innebära ekonomisk 

påverkan från EU på den kommunala sektorn. En faktor är skattetrycket som sådant, av 

bland annat konkurrensskäl. En annan faktor är planerna på ett närmare ekonomiskt- 

politiskt samarbete inom EMU, som kan minska den nationella och lokala 

handlingsfriheten. Slutligen finns det även regler inom skatteområdet som kan ha 

påverkan på den kommunala sektorn. I rapporten nämns Grundlagsutredningens 

slutsatser när det gäller denna fråga: Om en gemensam ekonomisk politik inom EU 

skulle kräva att det sammantagna skatteuttaget skulle minskas, medför 

grundlagsskyddet för den kommunala beskattningsrätten att det i första hand är det 

statliga skatteutrymmet som får ge vika.252 

Rapporten sammanfattar att, det inte är EU-samarbetet eller EU-länderna som hindrar 

Sverige fr ån att behålla inflytande och självstyrelse på lokal nivå, och genom det slå 

vakt om vår kommunala särart. Delar kan beröras men principen kan inte ruckas på, 

förutsatt att det förs en konsekvent svensk politik. Det är de svenska 

kommunmedborgarnas och politikernas ansvar att slå vakt om möjligheten att 

bestämma lokalt, och det gäller vare sig Sverige är med i EU eller inte. Den kommunala 

självstyrelsen är beroende av hur den svenska regeringen och riksdagen slår vakt om det 

nationella självbestämmandet. Slutsatsen är alltså  att det är vi själva som har ansvaret 

och att EU-frågorna i långt större utsträckning borde behandlas som politik och inte som 

tekniska frågor. En fördelning mellan ansvaret i integrationsfr ågor skulle bli tydligare 

vid en svensk avsiktsförklaring att subsidiaritetsprincipen ska tillämpas även under den 

nationella nivån och att formerna för information och samråd med kommunerna ska 

följa Europarådets konvention om den kommunala självstyrelsen som Sverige 

godkänt.253 
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Detta är anledningen till att Svenska Kommunförbundet skickat en skrivelse till 

regeringen, med ett antal krav som regeringen bör ställa gentemot EU inför 

förhandlingarna om medlemskap. Ett av huvudkraven är en bevarad kommunal 

självstyrelse. I skrivelsen sägs det att  

”Regeringen förutsätts i samband med medlemskapsförhandlingarna klarlägga dessa synpunkter på hur 

den kommunala självstyrelsen berörs av medlemskap i EG. Regeringen förutsätts också redovisa hur man 

tänker agera för att integrationens effekter inte ska leda till centralisering av samhällsansvar eller reducera 

den kommunala självstyrelsen. Harmoniseringskrav får inte påverka kommunernas ekonomi negativt.”254 

I skrivelsen berörs även Europarådets konvention om den kommunala självstyrelsen, 

och att det är viktigt att konventionen kommer att gälla när EU stiftar lagar. Därför 

säger skrivelsen att 

”Regeringen förutsätts i medlemskapsförhandlingarna ta upp konventionen om kommunal självstyrelse 

som en fråga som hör till en framtida författningsändring inom EG.”255 

Då subsidiaritetsprincipen reglerar förhållandet mellan medlemsstaterna och EU är även 

detta med i Kommunförbundets skrivelse: 

”Det är viktigt att den svenska regeringen vid förhandlingarna klargör sin syn på närhetsprincipen, dels 

som framtida medlemsland i förhållande till medlemskapsförhandlingarna motverka onödig 

detaljlagstiftning gentemot kommunerna…”256 

5.4 Övriga 

5.4.1 Ds 1992:10 

Civildepartementet utgav 1992 en skrift, EG och den kommunala självstyrelsen (Ds 

1992:10), som hade som syfte att öka kunskapen om, på vilket sätt kommunerna skulle 

påverkas av ett eventuellt medlemskap i EU. I skriften konstateras att eftersom 

kommunerna och landstingen, tillsammans ansvarar för två tredjedelar av den offentliga 

sektorn i Sverige, är det helt klart att en EU-integration kommer att påverka dem. 

Erfarenheterna inom EU visar att i stort sett all kommunal verksamhet på ett eller annat 

sätt kommer att beröras av utvecklingen inom EU. Olika delar av den kommunala 
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verksamheten kommer att förändras olika mycket, men det är helt klart att alla 

verksamheter berörs.257 

För att kunna bedöma effekterna, enligt författarna, behövs det en genomgång 

sektorsvis. Detta sker dock inte i denna skrift, utan man hänvisar till de rapporter som 

görs inom kommun- och landstingsförbunden. I skriften konstateras det emellertid att i 

ett framtida Europa, blir kommunerna allt viktigare, eftersom allt mer lagstiftning och 

beslutsfattande som rör ekonomiska förutsättningar, flyttas fr ån de nationella 

parlamenten till EUs överstatliga organ. I detta sammanhang nämns även 

subsidiaritetsprincipen och att beslut inte ska fattas på högre nivå än nödvändigt.258 

Skriften urskiljer ett antal utvecklingstendenser på den lokala nivån i Europa, främst att 

det har skett en långtgående decentralisering av uppgifter från den centrala till den 

regionala/lokala nivån. Som förklaring till detta nämns bl a att kommunerna är mest 

lämpade att styra kommunala tjänster som sjukvård, socialtjänst, undervisning etc. 

Kommunerna har en fördel i förhållande till de statliga myndigheterna genom att de kan 

samordna verksamheter inom den lokala offentliga sektorn.259 

En diskussion om finansieringen av den offentliga verksamheten, förs även i skriften. 

Det spås att det inom detta område kommer att ske förändringar under de närmaste åren, 

detta genom att en ekonomisk och monetär union kan komma att tvinga 

medlemsländerna att minska sina budgetunderskott. Författarna påpekar att för Sveriges 

del anses läget för dagen inte särskilt alarmerande, eftersom underskotten ligger 

någorlunda inom ramen för EUs budgetnorm. Ett problem är dock att EU inte gör någon 

åtskillnad mellan den offentliga sektorns olika delar, vilket innebär att staten ut åt sett 

bär det fulla ansvaret även för de kommunala finanserna. Detta kan komma att leda till 

krav på förändringar av den kommunala bestämmanderätten såväl vad gäller inkomster i 

form av skatter och avgifter som utgifter.260 
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5.5 Sammanfattning 

Det som är gemensamt för de olika utredningar som gjorts för att ta reda på de 

kommunala konsekvenserna av ett EU-medlemskap kan sammanfattas i tre punkter. 

För det första konstaterar praktiskt taget alla utredningar att den kommunala 

självstyrelsen kommer att påverkas på olika sätt, men att den som grundprincip best år i 

sin traditionella utformning. 

För det andra kommer den kommunala ekonomin att beröras, bl a genom att det finns 

skatteregler inom speciella områden, genom ett eventuellt medlemskap i den 

ekonomiska- och monetära unionen och genom att skattetrycket kan påverkas av 

konkurrensmässiga skäl. De olika utredningarna konstaterar dock att det är framförallt 

det statliga skatteutrymmet som kommer att få ge vika, eftersom det är den svenska 

staten som har ansvar för den kommunala ekonomin gentemot staten. 

Slutligen ser utredningarna tendenser till att den nordiska kommunmodellen kommer att 

få en framträdande roll, när de nordiska länderna och Österrike blir medlemmar i EU. 

Detta kan komma att leda till att den lokala och regionala nivån får en större betydelse. 

Kommuner och regioner kommer att få stor möjlighet att samarbeta med varandra, 

vilket även kan innebära en viss konkurrens. 
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6 Diskussionen om kommunal självstyrelse efter EU-inträdet 

6.1 Inledning 

Det intressanta med konsekvensutredningar och framtidsutredningar är att ta reda på om 

det som förutspåddes, verkligen slog in. Tyvärr har det inte gjorts lika många 

utredningar om konsekvenserna av det svenska EU-medlemskapet, och det kan då vara 

svårt att veta ”hur det egentligen blev”. En skrift som har gjorts i detta ämne är Svenska 

Kommunförbundets Sex år i EU – konsekvenserna för Sveriges kommuner, landsting 

och regioner 1995-2000. Dess slutsatser är intressanta att ta del av. Jonas Johansson i 

boken Sverige i EU har ytterligare en åsikt om konsekvenserna och Tommy Rosén på 

Svenska Kommunförbundet, som arbetar med frågor rörandes den kommunala 

självstyrelsen, är också en källa till information om konsekvenserna av medlemskapet. 

Av intresse är likaså Regionala kommitténs och Kommissionens framtidsvisioner för 

den lokala nivån, eftersom det kan visa vilken roll denna nivå kan komma att få i ett 

framtida EU. 

6.2 Intervju med Tommy Rosén på Svenska Kommunförbundet 

Tommy Rosén arbetar på demokrati- och självstyrelseenheten på Svenska 

Kommunförbundet, med fr ågor rörande den svenska kommunala självstyrelsen. Denna 

intervju gjordes den 8 maj 2001 på Svenska Kommunförbundet, Hornsgatan 20 i 

Stockholm. 

En viktig fråga som diskuterades före Sveriges medlemskap i EU var om 

subsidiaritetsprincipen skulle ha någon inverkan på den svenska kommunala 

självstyrelsen och om principen skulle börja gälla även på subnationell nivå. Enligt 

Rosén sätter sig enhetsstaterna emot att subsidiariteten ska gälla på subnationella nivåer, 

som exempelvis kommunerna. Subsidiariteten gäller enbart EG-rätten och på nationell 

nivå idag och anledningen till att enhetsstaterna inte vill att den ska gälla på 

subnationell nivå är att de inte vill att EG-rätten ska verka på subnationell nivå.261 

Diskussionen före medlemskapet behandlade även subsidiaritetsprincipen som 

närhetsprincip eller fjärrprincip. Som det är i EU idag kan denna subsidiaritet ha både 

närhetsaspekten som fjärraspekten. Rosén ser inga tendenser åt vilket håll det kan 
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komma att röra sig. Han tror dock att om subsidiaritetsprincipen skulle göras bindande, 

finns det risk för att den kan användas mer som fjärrprincip, vilket innebär 

centralisering. Möjligtvis kan kommunerna finnas kvar som producenter.262 

Rosén anser det vara viktig att det finns en dialog mellan regeringen och kommunerna, 

och ger exempel på Danmark och Österrike där det råder samrådsplikt mellan 

regeringen och kommunerna, innan det tas några beslut som gäller denna nivå. I början 

av det svenska medlemskapet fanns det ambitioner att skapa en sådan dialog, och det 

organiserades en kommitté där företrädare för Svenska Kommunförbundet och olika 

departement träffades. Denna lades dock ned efter det förra regeringsskiftet. Enligt 

Rosén berodde detta på rankingen inom regeringen. Han gav som exempel att det skulle 

vara svårt för Britta Leijon att säga till finansministern att de skulle gå till Svenska 

Kommunförbundet för att tala om sådana frågor. Det finns alltså ingen organiserad 

dialog, utan samråd sker möjligtvis om enstaka ministrar träffas.263 

En konsekvens av det svenska medlemskapet är att Sverige nu får delta i Regionala 

kommittén med 12 delegater. Dessa delegater ska främst nomineras av Svenska 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet, men enligt Rosén är det i praktiken 

partikanslierna som beslutar om vilka som nomineras. Det är sedan Ministerrådet som 

tillsätter ReK och därför behöver de enbart vara lojala mot Ministerrådet. ReK har 

möjlighet att påverka vad som föredras i Europaparlamentet, men det blir mer och mer 

enhetlig lagstiftning. ReK försöker därför att arbeta för att de enskilda staterna ska få 

större handlingsutrymme när det gäller lagstiftningen. Detta för att länderna ska kunna 

anpassa lagstiftningen efter egna behov och förutsättningar. För att ReK ska kunna 

påverka ordentligt, anser Rosén att den borde får en starkare ställning och att det är 

viktigt att den visar upp en enad front utåt. Traditionellt sett är de tyvärr aldrig speciellt 

eniga, och när de verkar vara de är det bara ett spel för gallerierna.264 

En stor trätefråga mellan medlemsstaterna och EU för närvarande är om det ska skrivas 

en konstitution inom EU. Rosén frågar sig om det är en svaghet eller en styrka att skriva 

in exempelvis kommunal självstyrelse i grundlagen, på det sätt som Sverige har. 

Anledningen är att om den finns inskriven i grundlagen, gör man den väldigt snäv, 

eftersom de som har den makten, helst vill släppa ifrån sig så lite som möjligt. Allt 
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handlar om maktfördelning och om de som har makten är beredda att släppa den ifr ån 

sig. Detta gäller även Europarådets konvention om den kommunala självstyrelsen. 

Denna konvention har ratificerats av nästan alla EU- medlemsländer, men den finns inte 

inskriven i något av fördragen (se 3.5). Det tvistas om den ska skrivas in, och det är av 

samma orsak som det ovan beskrivna. Om den ska skrivas in i en eventuell gemensam 

konstitution, finns det risk att den blir så snäv, att det inte blir någonting kvar. Rosén är 

tveksam till om den ska skrivas in, och påpekar att Sverige har ratificerat konventionen 

men inte följer den. Exempelvis ska kommuner rådfrågas om frågor som gäller dem, 

men detta sker inte enligt Rosén.265 

Rosén vet inte om denna konvention kommer att skrivas in i EUs lagstiftning, men är 

medveten om att det pågår en diskussion om det. Ännu ett problem med att skriva in 

den är att veta på vilken nivå den ska läggas. Nivåerna på hur den kommunala 

självstyrelsen är utformad är mycket olika i Europa. Exempelvis har de fd östländerna 

praktiskt taget ingen kommunal självstyrelse, medan den är väldigt utbyggd i Sverige.266 

Före det svenska medlemskapet diskuterades det om att den nordiska kommunmodellen 

skulle komma att bli en förebild för hur kommunerna ska organiseras, även i resten av 

EU. Detta blev dock inte verklighet enligt Rosén. Det finns gamla maktstrukturer inom 

EU som spelar en större roll. Han ser istället en trend mot att den organisation som finns 

i Sydeuropa kommer att ta större och större plats i morgondagens EU. I Sydeuropa är 

det många frivilliga organisationer, sk NGO (non governmental organisation), som 

sköter äldrevård, skola mm, sådant som de svenska kommunerna och landstingen 

sköter. Kommissionen, och framförallt Kommissionens ordförande Prodi, anser att detta 

kan bli framtidens modell för att lösa sådana frågor. En anledning är att stora delar av 

Kommissionen kommer från denna del av EU. I Sverige finns nu en oro för att den 

lagstiftning som kommer inom EU, kommer att utgå ifr ån denna NGO- modell och att 

detta kommer att översättas till de svenska kommunerna, vilket kan innebära svårigheter 

för dem. NGO-modellen presenteras för Regionala kommittén i Göteborg sommaren 

2001.267 

Rosén anser att införlivandet av EG-rätten i den svenska lagstiftningen inte inneburit 

speciellt mycket ”trassel” för den kommunala självstyrelsen. Det som däremot inneburit 
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konsekvenser för svenska kommuner är ett mellanstatligt samarbete mellan 

Kommissionen och medlemsländerna som skrevs på i Nice i december 2000. 

Samarbetet kallas öppna samordningsmetoden (open procedure of coordination) och får 

konsekvenser för sysselsättningen. Diskussioner påg år om att ha en liknande samarbete 

när det gäller hälso- och sjukvård och skola. Samarbetet går ut på att medlemsländerna 

sätter upp gemensamma mål när det gäller exempelvis sysselsättningen. En fördel med 

processen är utrymmet för egna nationella lösningar för att uppnå de gemensamma 

målen. Detta är områden som kommuner och landsting har hand om i Sverige, men 

genom samarbetet är det den svenska regeringen som gör upp dessa mål tillsammans 

med de andra medlemsländerna. Följden blir att EU och för den delen även den svenska 

regeringen, har gått in på områden där man egentligen inte hör hemma.268 

6.3 Kommunförbundets rapport 2000 

Svenska Kommunförbundet gav i årsskiftet 2000/2001 ut skriften Sex år i EU- 

konsekvenserna för Sveriges kommuner, landsting och regioner 1995-2000, med syfte 

att belysa vad medlemskapet i den europeiska unionen hittills har inneburit för Sveriges 

kommuner, landsting och regioner. Studien bygger på intervjuer med experter på 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet samt med politiker och EU- 

samordnare i några kommuner, landsting och regioner i olika delar av landet. I 

rapporten belyses att det inte är en fullständig redovisning men att det ändå i ett 

koncentrerat format ger en rättvisande bild av EU-medlemskapets konsekvenser.269 

Rapporten börjar med att påpeka att förändringarna på lokal nivå inte enbart skett på 

grund av EU-medlemskapet eller i samband med EU-medlemskapet. Anpassningen till 

EU och EUs regler började redan med EES-avtalet (se 1.1), som medförde att Sverige 

omfattades av EUs regler om den gemensamma marknaden med de fyra friheterna.270 

Av intervjuerna i kommuner, landsting och regioner framgår det att 

internationaliseringen, och framförallt EU-medlemskapet har påverkat på så sätt att de 

varit en pådrivande faktor när det gäller samarbetet mellan kommunerna inbördes, men 

även mellan kommuner, landsting, regioner och näringslivet.271 Medlemskapet och med 
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det, tillgången till EUs strukturfonder har gjort att kommuner, landsting och regioner 

blivit regionalpolitiska aktörer på ett annat sätt än tidigare. Man har fått tillgång till 

resurser, som gör att man kan agera inom nya områden och skapa en politik för 

utveckling. Detta innebär att man inte är lika hänvisad till statliga medel när det gäller 

den kommunala och regionala utvecklingen. I de geografiska målomr ådena har 

kommuner, landsting, regioner och andra börjat samarbeta till följd av 

strukturfondsarbetet. De har startat gemensamma EU-projekt men har även börjat 

samarbeta när det gäller andra frågor. Detta har kanske varit den viktigaste 

konsekvensen av medlemskapet för kommuner, landsting och regioner.272  

Samarbete mellan kommuner och regioner även i andra länder har ökat, och då gäller 

det inte enbart det traditionella vänortsutbytet med högtidstal om ”allmän förbrödring”. 

Kontakterna länderna emellan ska helst bidra till att utveckla det lokala näringslivet 

eller den egna kommunala verksamheten. Det talas även mer om samarbetsorter eller 

partnerorter än vänorter, och på engelska används allt oftare begreppet ”linking” istället 

för det gamla ”twinning”.273 Hur mycket det ökade intresset för omvärlden i 

kommunerna beror på EU-medlemskapet, är svårt att avgöra, konstaterar rapporten. 

Möjligheten att få stöd från EUs fonder och program har förmodligen påverkat både 

omfattningen, inriktningen och utvecklingstakten på kontakterna med andra länder. I 

samband med EUs utvidgning och genom att då bidragen till Sverige minskar, kommer 

det visa sig hur uthålliga dessa kontakter egentligen var.274 

Konkurrensen har ökat, inte bara mellan företag utan även mellan orter och regioner, p g 

a en globaliserad ekonomi och ökad rörlighet. Hur mycket av detta som hade hänt om 

Sverige hade st ått utanför EU är omöjligt att säga. De finns exempelvis de som säger att 

Öresundsförbindelsen inte blivit av om inte Sverige varit medlemmar.275 Att stärka och 

synliggöra den egna regionen i Europa var viktiga skäl för bildandet av nya regionala 

organisationer, som exempelvis West Sweden och North Sweden, med 

representationskontor i Bryssel.276 
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Medlemskapet har även haft mycket stor betydelse för kommuner, landsting och 

regioner i deras roll som inköpare av offentliga varor och tjänster. EUs uppgift att 

trygga den fria rörligheten för varor och tjänster får långtgående konsekvenser för 

konkurrens och konkurrenslagstiftning.277 EUs upphandlingsregler har inneburit ett 

ingrepp i den kommunala självstyrelsen, hävdar rapporten. Förr kunde kommunerna ha 

egna reglementen, göra sina inköp mer lokalt och genomföra upphandlingar på ett 

enklare sätt.278 

Andra områden där EG-rätten haft påverkan på självstyrelsen är de ändrade reglerna i 

den svenska kommunallagen. Numera har EU-medborgare som är bosatta i Sverige, 

kommunal rösträtt i Sverige. Även EUs principiella förbud mot statsstöd, som 

inbegriper bland annat kommunerna, kan sägas ha inskränkt självstyrelsen. Detta 

eftersom kommuner, landsting och regioner har blivit föremål för EUs kontroll- och 

sanktionssystem. Ytterligare ett område, som har med konkurrenslagstiftningen att göra, 

är EUs konkurrenskrav som förbjuder missbruk av dominerande ställning. Detta gäller 

framförallt stora företag men i princip även kommunala bolag. Europarådets konvention 

om den kommunala självstyrelsen, som antogs 1985, har fortfarande inte tagits in i EG-

rätten och det finns alltså inte några rättsliga garantier för självstyrelsen i EU.279 

En stor del av kostnaderna för att tillämpa EU-lagstiftningen har hamnat hos kommuner, 

landsting och regioner, vilket är förståeligt med tanke på den centrala roll dessa aktörer 

spelar i det svenska samhället när det gäller att tillhandahålla offentliga tjänster. De 

intervjuade pekar på att det behövs en finansieringsprincip som även omfattar effekter 

av EU-lagstiftning, dvs att kommuner, landsting och regioner kompenseras ekonomiskt 

för de uppgifter som lagts på dem i och med genomförandet av regler och lagar 

beslutade i Bryssel. Vidare anser de intervjuade att även om syftet med en lagstiftning 

kan upplevas som meningsfullt, så tas det för lite hänsyn till den verklighet som råder 

vid genomförandet. Tillämpningarna upplevs alltför byråkratiska och stelbenta och man 

anser att kommuner, landsting och regioner inte får tillräckligt med möjligheter att 

lämna synpunkter på utformningen av den EU-lagstiftning som berör dem. 

Konsultationen med regeringen eller med Kommissionen fungerar inte speciellt bra.280 
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Allt som allt har EU-lagstiftningen fått betydande konsekvenser för verksamheten i 

kommuner, landsting och regioner, genom att frågor som rört dessa aktörer lyfts fr ån 

nationell svensk nivå till EU-nivå. Detta har försvagat Svenska Kommunförbundets och 

Landstingsförbundets möjligheter att påverka i sådana frågor. En samrådsgrupp 

tillsattes när Sverige gick med i EU och skulle fungera som forum för konsultationer 

mellan regeringskansliet och förbunden. Denna lades ned ganska omgående, vilket har 

lett till en situation där konsultationer kan fungera väl på enskilda sakområden men 

långt ifrån på samtliga. Att få igång en sådan samrådsgrupp igen, är högt prioriterat av 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, eftersom detta skulle kunna leda 

till ett effektivare genomförande och en bättre förankring av beslut fattade i EU.281 

Områden för kommunsektorn som inte berörs av EG-rätten är exempelvis lagstiftning 

rörande skolan, socialtjänsten, den inre organisationen samt uppgiftsfördelning mellan 

stat, kommun, landsting och regioner.282 När konsekvenserna av det svenska 

medlemskapet i EU analyserades inför medlemskapet, betonades det att EUs 

befogenheter inte skulle omfatta dessa verksamheter. Hur man organiserar sjukvården, 

socialpolitiken, äldreomsorgen, sysselsättningspolitiken och skolan är en nationell fråga. 

Rapporten konstaterar dock att detta har tett sig annorlunda. Även om dessa områden 

inte omfattas av EUs bindande lagstiftning, finns det många sätt där EUs ambitioner gör 

sig gällande. En anledning är att lagstiftning inom andra områden får effekter. 

Exempelvis reglerna för offentlig upphandling påverkar förutsättningarna för 

avknoppning och för att lägga ut verksamhet på entreprenad. Även principerna om fri 

rörlighet kan användas för att ändra förutsättningarna, t ex ska de sociala rättigheterna 

gälla inom EU och inte bara i hemlandet. Även skolutbildning eller 

universitetsutbildning kan tänkas påverkas av argument om den fria rörligheten.283 

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna, har det svenska medlemskapet och den 

inre marknaden utsatt delar av det svenska skattesystemet för ett tryck nedåt. 

Momssatser, alkoholskatter, tobaksskatter och förmögenhetsskatter kommer med stor 

sannolikhet att förr eller senare behöva sänkas, enligt rapporten. Detta kan påverka 

kommunerna indirekt om staten kompenserar sig för skattebortfallen genom att minska 

statsbidragen till kommunsektorn. Momsreglerna för kommuner berördes däremot 
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direkt av EU-medlemskapet. Det finns även kritik mot att Sverige har ett för högt totalt 

skatteuttag, och olika svenska rapporter pekar på risken för att fler företag och 

högutbildade kommer att söka sig till länder där skatterna är lägre, i och med den ökade 

rörligheten. Detta skulle kunna leda till stora bortfall av intäkter för kommuner och 

landsting. Hittills har dock arbetskraftens benägenhet att flytta utomlands varit relativt 

liten och i stort sett inte alls påverkat den kommunala skattebasen.284 

6.4 Övriga 

6.4.1 En studie av Jonas Johansson  

I skriften Sverige i EU, redigerad av Karl Magnus Johansson, behandlar Jonas 

Johansson i kapitlet ”EU, kommunerna och regional mobilisering” den subnationella 

politikens, framförallt den kommunala nivåns, påverkan av EU-medlemskapet. 

Eftersom det i det svenska/nordiska kommunsystemet är kommunen som är ansvarig för 

en mycket stor del av den offentliga sektorns verksamhet, och p g a detta har ett relativt 

omfattande självstyre, anser han det vara än mer angeläget att studera EUs påverkan.285 

I de propositioner och utredningar som gjordes före det svenska medlemskapet, om 

konsekvenserna, lyfte man från statligt håll främst fram hur lite ett medlemskap 

egentligen skulle komma att påverka kommunernas och landstingens befintliga 

befogenheter. Johansson anser att detta hänger samman med den ”nationalstatslogik” 

som präglat den svenska inställningen till EU, dvs fokus har varit inriktat på att det är 

enhetsstaten Sverige som inträtt i den europeiska unionen. Detta är visserligen sant, men 

medlemskapet innebär även konsekvenser för de subnationella politiska nivåerna. Med 

medlemskapet följde en komplex relation mellan den nationella och europeiska arenan, 

och ett resultat av denna sammanvävning mellan de politiska nivåerna är att det skapats 

problem för staten att styra kommunerna. Europeiseringen bryter alltså delvis upp den 

hierarkiska relationen mellan dessa båda politiska nivåer eftersom den utsätter staten för 

konkurrens utifr ån.286 
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Johansson anser att den kommunala självstyrelsen utgör grunden för kommunernas 

möjlighet att anpassa sig till europeiseringen och upprätta relationer till utländska 

aktörer, även om den inte förändrats nämnvärt sedan Sverige gick med i EU. Att denna 

formella relation mellan kommunen och staten inte är speciellt förändrad, innebär att det 

blir svårare att studera de principiella konsekvenserna för kommunerna av 

medlemskapet. Det går exempelvis inte att peka på att kommunerna har fått fler 

beslutsbefogenheter i frågor av regionalt och lokalt intresse, vare sig nationellt eller i 

EU. Det finns nämligen enbart en formell kanal för kommunerna inom EU och det är 

Regionala kommittén. Nationellt är det främst Svenska Kommunförbundet som 

fungerar som remissinstans, intressebevakare och opinionsbildare.287 

För att kunna studera konsekvenserna för kommunerna använder sig Johansson istället 

av det sk dynamiska flernivåperspektivet, som bl a uppmärksammar närvaron och 

betydelsen av subnationella aktörer och hur dessa kan påverka politikutformningen och 

beslut inom EU, trots att endast enhetsstaterna är medlemmar. Till följd av EU-

medlemskapet har det skapats en fjärde och internationell politisk beslutsnivå och 

politiska beslut fattas i högre grad utanför den nationella arenan. Då den politiska 

makten europeiseras genom ytterligare en beslutsnivå rubbas samtidigt relationen 

mellan de nationella politiska nivåerna och medför möjligheter för subnationella aktörer 

att påverka den faktiska policyutformningen och implementeringen.288 

Detta resonemang leder Johansson fram till några avgörande principiella förändringar i 

kommunernas förutsättningar, som konsekvens av det svenska medlemskapet. För det 

första innebär sammanflätningen mellan den nationella och den europeiska politiken att 

det blir svårt att avgöra vad som är inrikes- resp utrikespolitik. Dessa otydliga gränser 

har lett till att kommunerna kan tänja och tolka självstyrelsens befintliga gränser och 

agera i EU-frågor, även utanför Sverige och tillsammans med andra aktörer. För det 

andra innebär medlemskapet att EU har blivit en del av den svenska offentliga arenan, 

där EU har ändrat relationen mellan den svenska staten och kommunerna. Det har 

förändrats på ett sätt att relationen mellan EU och den subnationella nivån, inte längre 

behöver inkludera staten. Slutligen öppnas kanaler för kommunerna att hävda sina 

intressen, eftersom en stor del av förhandlingarna sker genom informella nätverk. 
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Därför har förutsättningarna för staten att hävda sin formella kompetens i verkligheten 

förändrats.289 

Intresset från kommunernas sida att vara med i den ökade internationaliseringen har 

också varit starkt. Många kommuner har upprätta sk strategidokument för sitt 

internationella arbete. Detta vittnar om en medvetenhet om att en kommun måste 

hantera det växande omvärldsberoendet. EU-frågor betraktas inte längre som ett eget 

politikområde, utan finns integrerat i alla politikområden. Det kan inte separeras fr ån 

den vanliga kommunala verksamheten. Viktigt för kommunerna är att klargöra sin roll 

och att göra sig själva så attraktiva och konkurrenskraftiga som möjligt.290 Därför 

upplever kommunerna förmågan till samarbete med andra näraliggande kommuner som 

mycket viktig. På så sätt kan de stärka sin ställning gentemot både staten och EU. Detta 

är en aspekt som förutspåddes i konsekvensutredningarna inför medlemskapet och som 

alltså förverkligades.291 

Johansson återkommer sedan till den kommunala självstyrelsen och argumenterar för att 

det råder en viss formell juridisk eftersläpning, eftersom självstyrelsen inte är reglerad 

och utformad efter den konkurrens och de nya förutsättningar som europeiseringen 

medför. Eftersläpningen gäller inte enbart den nationella lagstiftningen utan även den 

gemensamma europeiska. För att kunna hantera denna anpassning, har kommunen att 

uttolka den rådande självstyrelsen på nytt. Konsekvensen av detta kan betraktas som ”en 

princip, principen om att kommunen själv ska bestämma inom sitt område. Låt det inte 

beteckna en funktion eller ett speciellt område.”292 För att kunna bestämma inom 

kommungränserna krävs att kommunala politiker och tjänstemän kan agera även utom 

dess gränser, eftersom det är mycket politik som formas där. Detta är kanske den mest 

kontroversiella konsekvensen av det svenska EU-medlemskapet.293  

Den bild som Johansson ger av konsekvenserna av EU-medlemskapet kan tyckas vara 

väldigt positiv, vilket han är medveten om. Anledningen är att han har koncentrerat sig 

på att lyfta fram möjligheterna och inte begränsningarna för den subnationella politiken 
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i och med medlemskapet. På frågan om denna bild är rättvisande för alla kommuner, 

svarar han att det självfallet finns en stor variation bland de olika kommunerna. Det 

hänger på hur pass drivande en kommun är och vilka resurser den har. I detta hänger det 

en risk, enligt Johansson, eftersom det är möjligt att det främst blir de stora och 

drivande kommunerna som intresserar sig, medan det egentligen är de mindre 

kommunerna som har de större behoven.294 

6.4.2 Principdokument- Svenska Kommunförbundet 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har antagit två sk 

principdokument som behandlar den kommunala självstyrelsen och EU. Ett antogs i 

maj/juni 2000, ett i maj 2001. I principdokumenten uttrycker förbunden sina tankar 

kring detta ämne och visar vad man kommer att arbeta med i fortsättningen för att 

förbättra situationen. 

I 2000 års principdokument skrivs det att  

”… den kommunala självstyrelsen kan bidra till en starkare medborgerlig förankring av EU och den 

europeiska integrationen. Subsidiaritetsprincipen och närheten till medborgarna är nyckeln till framtiden i 

Europa. Den kan bidra till att EU-institutionerna fungerar bättre. Den markerar samtidigt en strävan att ge 

medborgarna och den lokala och regionala nivån en framträdande roll vad gäller beslutsfattande och 

genomförande av beslut.”295   

I dokumentet anser författarna att den kommunala självstyrelsen måste utgöra en 

grundläggande princip även i ett europeiskt perspektiv, t ex i en eventuell konstitution. 

Den bör därför beaktas av de europeiska institutionerna och ses som en konkretisering 

av subsidiaritetsprincipen i det fall kommuner och regioner berörs av beslut inom EU. 

Detta innebär att beslut inom EU: ska ge medborgarna största möjliga utrymme att 

utöva inflytande på lokal och regional nivå, ska föregås av att regeringen konsulterar 

kommuner och regioner, ska föregås av en belysning av konsekvenserna ur ett 

självstyrelseperspektiv och slutligen ska ge kommuner, landsting och regioner 

kompensation av den nationella regeringen om de medför ökade kostnader.296 
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I 2001 års principdokument dras fyra slutsatser om hur kommuner, landsting och 

regioner ska stärka medborgarinflytandet inom EU. För det första anser förbunden att 

mångfalden är en unik resurs, dvs regionala och lokala organ och deras direktvalda 

representanter bör få en stärkt roll i det framtida EU. Mångfalden måste beaktas 

eftersom samarbetet inom EU förutsätter full respekt för olika nivåer och aktörer med 

demokratiska mandat. För det andra är Regionala kommittén en viktig plattform och en 

kanal genom vilken demokratiskt förankrade åsikter från lokal och regional nivå kan 

förmedlas. Regionala kommitténs självständiga ställning bör stärkas och ledamöternas 

demokratiska mandat från lokal och regional nivå respekteras. Resurserna bör stärkas så 

att kommittén på ett effektivt sätt kan klara sina uppgifter.297 

För det tredje är lokal och regional närvaro viktig i kommittéarbetet. Då Kommissionen 

utser ledamöter ska det eftersträvas att få in lokal och regional expertis. Då 

medlemsstaterna utser ledamöter bör man konsekvent ta med lokal och regional expertis 

när arbetet är relevant för denna nivå. Slutligen måste den nationella samrådsprocessen 

stärkas. Där subsidiariteten enligt EU-fördragen stannar vid nationsgränsen krävs 

fungerande samråd inom landet. De lokala och regionala erfarenheterna måste tas 

tillvara, och för det krävs att samarbetet mellan regering och valda representanter på 

lokal och regional nivå stärks, under såväl förslags-, besluts- och genomförandefasen.298 

6.4.3 Etapprapport om närhetsfrågorna 

Diskussionen om vilken roll den lokala nivån ska ha i ett framtida EU-samarbete, förs 

naturligtvis även inom Regionala kommittén. Detta visar en etapprapport fr ån 

arbetsgruppen ”närhetsfrågor” inom utskottet för institutionella frågor i ReK. Rapporten 

ingår i förberedelserna inför den första konferensen om närhetsprincipen, som 

arrangeras av ReK i Salamanca den 21-22 juni 2001.299 

Rapporten syftar till att belysa de specifika svårigheter som upplevs på europeisk nivå 

när det gäller närhetsprincipen samt att föreslå lösningar på problemen. Att närma 

Europa till dess medborgare innebär inte att gemenskapsinstitutionerna ska blanda sig i 
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den regionala och kommunala förvaltningen, hävdas det i rapporten. Det handlar i 

realiteten om att se till att EU-nivån tar större hänsyn till allmänhetens förhoppningar, 

som man ofta har bättre kännedom om på lokal och regional nivå. Denna rapport ska ses 

som ett inslag i en övergripande angreppsmetod där de logiskt sammanbundna 

principerna om subsidiaritet, proportionalitet, närhet, ansvar, insynsmöjligheter och 

sund offentlig förvaltning samverkar mot ett och samma mål. Målet är att få 

allmänheten att ta till sig EU-projekt och förmå medborgarna att verkligen engagera sig 

i dess genomförande.300 

Begreppet ”närhet” innebär enligt rapporten att gemenskapsinstitutionerna bedriver en 

god politik vars mål och medel är tydligt fastställda och som medborgarna godkänner. 

Begreppet vilar följaktligen på demokratisk legitimitet, och ett väsentligt hjälpmedel för 

detta är öppenhet. Den politik som förs enligt närhetsprincipen förutsätter en god 

kommunikation med medborgarna och innebär att subsidiaritetsprincipen erkänns fullt 

ut, att befogenheterna avgränsas på ett tydligare sätt och att en ansvarshierarki 

upprättas.301 

Arbetsgruppen anser det vara nödvändigt med reformer av institutionerna och EU-

politiken för att främja närhetsprincipen, eftersom gemenskapens verksamhet inte går 

att avläsa. Anledningen är att insatsmöjligheterna är dåligt redovisade och EU-politiken 

fortfarande är nästan outvecklad. Detta gör att den europeiska allmänheten inte får 

någon egentlig bild av en reell politisk enhet. Det behövs institutionella reformer såsom 

en författningsreform som förbättrar maktdelningen mellan EU-institutionerna och 

mellan institutionerna på de olika politiska nivåerna. Det är även nödvändigt med bättre 

information till den europeiska allmänheten, fungerande kommunikation och mer 

öppenhet.302 

Den roll som de regionala och lokala myndigheterna spelar i Europa måste värderas 

högre i de europeiska institutionernas framtida konstruktion, i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen. För att detta ska uppnås måste Regionala kommittén omvandlas 

till institution med befogenheter som går utanför den nuvarande rådgivande rollen, anser 

arbetsgruppen. Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen måste säkerställa de regionala 

och lokala befogenheterna och ReK menar att en sådan garanti förutsätter att EU-
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fördragen ändras, genom en omformulering av Romfördragets artikel 5, dvs artikeln om 

subsidiaritetsprincipen (se 4.3). ReKs uppfattning är att ett genomförande av 

gemenskapsrätten som sköts enbart av de statliga instanserna, utan stark delaktighet av 

de lokala och regionala myndigheterna, knappast kan garantera närheten till 

medborgarna. 303 Regionala kommittén anser även att den kommunala självstyrelsen bör 

förankras i EU- och EG-fördragen. 304 

6.4.4 Vitboken om Nya styrelsereformer 

Den lokala nivåns roll i ett framtida EU, diskuteras för närvarande även av 

Kommissionen, som har lagt fram Vitboken om Nya styrelsereformer (New 

Governance) som presenteras i juli 2001. Kommissionen har ett egenintresse att 

förbättra kontakterna med medborgarna, för att få ”bättre” och effektivare EU-förslag, 

men även för att öka EU-projektens legitimitet hos medborgarna. Därför talar 

Kommissionen i termer av decentralisering och deltagande, men det talas även om 

legitimitet och ansvarsutkrävande. Den som tar plats i dialogen måste kunna leverera 

det som utlovats i förhandling och måste ha ett mandat som är fritt för människorna att 

återkalla.305 

I Kommissionens ögon har kommuner, landsting och regioner ingen särställning. 

Nedanför den nationella nivån finns olika grupperingar som medborgare skapat och 

Kommissionen intar än så länge en ganska neutral inställning till de olika formerna av 

medborgargrupperingar. Kommunförbundet och Landstingsförbundet anser däremot att 

det är viktigt att skilja kommuner, landsting och regioner från övriga intressegrupper, 

eftersom kommuner och regioner bär ett demokratiskt ansvar.306 

Vitboken avser inte att öppna EU för medborgarna i alla delar av beslutsprocessen. De 

formella beslutstillfällena är fortfarande medlemsländerna som äger och medborgarna 

kommer in när regler ska utvärderas, genomföras i praktiken eller när förslag ska 

formuleras.307 
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6.5 Sammanfattning 

EU-medlemskapet har fått både större och mindre konsekvenser för de svenska 

kommunerna och den svenska kommunala självstyrelsen. 

För det första har medlemskapet inneburit att kommuner, landsting, regioner och 

näringslivet samarbetar mer, både vad gäller EU-projekt men även i andra frågor. Detta 

samarbete har även sträckt sig till andra länder, dvs kommuner och regioner samarbetar 

för att stärka det lokala näringslivet etc. Medlemskapet har dock även lett till att det 

skett en ökad konkurrens mellan företag, men även mellan kommuner och regioner, 

vilka har börjat marknadsföra sig mer för att locka boende och företag till sig. När det 

gäller den kommunala självstyrelsen råder det en viss juridisk eftersläpning, eftersom 

den inte är reglerad och utformad efter den konkurrens och de nya förutsättningar som 

EU-medlemskapet medfört. 

För det andra har EU-medlemskapet inneburit mer direkta konsekvenser för 

kommunerna vad gäller offentlig upphandling, konkurrenslagstiftningen och ändringar i 

kommunallagen. Enligt lagen har nu EU-medborgare rätt att rösta i kommunalvalen i 

Sverige. Även EUs principiella förbud mot statsstöd, kan sägas vara ett ingrepp i den 

kommunala självstyrelsen. Denna förändring i lagstiftningen har fått konsekvenser på så 

sätt att frågor som rör aktörer på den lokala nivån, lyfts från den nationella nivån till 

EU-nivån. Detta har gjort det svårare för exempelvis Svenska Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet att påverka i dessa frågor. Den förändrade lagstiftningen har även 

fått konsekvenser för områden som traditionellt sett varit kommunala, exempelvis 

sjukvården, socialpolitiken, äldreomsorgen, sysselsättningspolitiken och skolan. 

Lagstiftningen inom dessa områden har inte berörts, men p g a förändringar inom andra 

områden, blir det effekter även här. Ekonomiska konsekvenser är exempelvis att 

medlemskapet och EUs inre marknad utsatt delar av det svenska skattesystemet för ett 

tryck nedåt. 

För det tredje har det genom medlemskapet uppst ått en komplex relation mellan den 

nationella- och den europeiska arenan, vilket har gjort det svårare för staten att styra 

kommunerna. Den hierarkiska relationen mellan dessa båda politiska aktörer har delvis 

brutits upp som konsekvens av medlemskapet. Det innebär att det finns en svårighet att 

avgöra vad som är inrikes- respektive utrikespolitik. Genom de informella nätverk som 

uppst år vid diskussionen kring olika EU-frågor, tillåter kommunerna att hävda sina 

intressen utan hjälp av den nationella nivån. Ett sätt är genom Regionala kommittén, där 

Sverige är medlem till följd av EU-inträdet.  
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7 Slutdiskussion 

7.1 Inledning 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i policyprocesser undersöka och analysera hur 

den svenska kommunala självstyrelsen har påverkats av EU-medlemskapet och på 

vilket sätt denna påverkan har skett. För att svara på detta syfte är det viktigt att sätta in 

det i ett större sammanhang. Uppsatsen bygger därför på den sk policyprocessen, som 

här delas in i sju faser. Var och en av faserna i processen kopplas till en period av det 

svenska medlemskapet i EU; fas 1-5 representerar händelserna fram till EU-

medlemskapets början 1995. Empirin till dessa faser finns till stor del i kapitel 1.1 och 

kapitel 5. Fas 6-7 betecknar hur situationen ser ut idag, 2001. Empirin finns i kapitel 6. 

Det är denna del av uppsatsen som innehåller utvärderingsfasen/efterkontrollsfasen, och 

som kommer att utvecklas närmre, av den anledning att det i uppsatsen sker en 

utvärdering av den kommunala självstyrelsen efter EU-inträdet. Som en del i 

utvärderingen görs även en jämförelse mellan den diskussion som fördes före EU-

inträdet och den diskussion som sker idag. Analysen avslutas med en diskussion rörande 

utvärdering som en förhandsbedömning och/eller som en tillbakablickande företeelse, 

och ett slutord. 

7.2 Policyprocessen 

Det svenska medlemskapet i den europeiska unionen kan betecknas som en process, inte 

en specifik händelse. Av den anledningen är det naturligt att använda sig av 

policyprocessen, eftersom processen följer en serie av händelser från start till mål, där 

målet ofta inte är slutmål utan ett delmål som föder ytterligare processer. Som nämnts 

tidigare i teorikapitlet, använder sig olika författare av olika indelningar av denna 

process. Vissa har fem faser, andra har upp till tio. I uppsatsen används framförallt 

Premfors och Lundquists indelningar i fem respektive sju faser och en kombination av 

dessa faser kommer att användas i denna analys. 

Initiering/problem är den del av policyprocessen där någon tar upp en fråga eller ett 

problem till behandling. Det är en viktig fas eftersom det har stor betydelse vem det är 

som initierar problemet, då denne kan ha stor påverkan på hur utfallet blir. I fråga om 

det svenska medlemskapet i EU, har den svenska hållningen knappast varit enig och det 

har inte varit en självklarhet för Sverige att gå med i unionen. Däremot har Sverige haft 

som mål att ha ett nära samarbete med EU. Eftersom vägen till medlemskapet började 
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redan på 1960-talet i och med ansökan om associering, om inte tidigare, är det svårt att 

veta vem som i huvudsak initierade frågan om att bli medlem. Denna fas kan sägas höra 

mycket nära ihop med såväl alternativfasen, som rekommendationsfasen och 

beredningsfasen, eftersom den slutgiltiga initieringen av frågan kom efter mycket 

diskussioner, utredningar osv. Under alternativfasen liksom beredningsfasen undersöks 

och värderas olika alternativa lösningar, som ställs samman. I detta sammanhang är det 

intressant att nämna exempelvis socialdemokraternas ändrade hållning efter järnridåns 

fall, vilket ledde till att neutralitetspolitiken inte fick samma betydelse som tidigare. 

Mellan ansökan om medlemskap 1991 och inträdet i unionen 1995, pågick en oerhörd 

debatt som väckte intresset hos stora delar av befolkningen och som ledde till att det 

beslutades att hålla en folkomröstning i fr ågan. Här kommer rekommendationsfasen in 

genom att under denna fas bestämmer sig beslutsfattaren för och argumenterar för det 

bästa alternativet, dvs det alternativ som beslutsfattaren rekommenderar. Beslutsfattaren 

i detta fall var riksdagen, som i detta skede tagit ställning och genom information 

upplyste befolkningen om för- och nackdelar med detta medlemskap. Fem partier i 

riksdagen var för ett medlemskap och två partier var emot. Miljöpartiet och 

vänsterpartiet var de enda partier som var emot, men det fanns även grupperingar inom 

de andra partierna som var skeptiska till medlemskapet. Under denna period gjordes ett 

antal konsekvensutredningar i serien Statens offentliga utredningar (SOU), för att på ett 

sakligt och oftast akademiskt sätt visa på vad som skulle ske med olika delar av det 

svenska samhället vid ett eventuellt medlemskap. En av dessa konsekvensutredningar är 

SOU 1994:2 Kommunerna, Landstingen och Europa, som skulle klargöra de 

konsekvenser ett EU-medlemskap kunde komma att få för kommuner och landsting.  

Riksdagspartierna hade även egna debatter och visade på fördelar och nackdelar med 

medlemskapet. Ett mycket stort antal debatter mellan företrädare för de olika partierna 

skulle hjälpa befolkningen att besluta sig inför folkomröstningen. Beslutsfasen 

påbörjades den 13 november 1994 med folkomröstningen för eller emot ett EU-

medlemskap. Förespråkarna vann en knapp seger med 52% för ett medlemskap i 

jämförelse med 48% emot. Detta ledde till att genomförandet/implementeringen av 

medlemskapet inleddes den 1 januari 1995, då Sverige officiellt blev medlem i den 

europeiska unionen. I och med medlemskapet infördes EUs regelverk i det svenska 

regelverket, Sverige fick möjlighet att delta och påverka EUs beslutsprocess och blev bl 

a medlem i Regionala kommittén.  
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Under efterkontrollen/utvärderingsfasen värderas implementeringsåtgärderna eller 

effekterna av dessa, och frågan ställs hur handlingslinjen eller programmet utfallit. 

Denna del av policyprocessen är viktig för uppsatsen, och därför kommer detta tas upp i 

ett eget delkapitel (se 7.3). För att denna utvärdering ska uppfylla syftet med uppsatsen 

är det dock viktigt att jämföra konsekvenserna av medlemskapet med den diskussion 

som fördes före medlemskapet. Relationen ”före” och ”efter” medlemskapet är en viktig 

del av utvärderingen, och kommer därför att belysas extra i utvärderingsfasen. I 

återföringsfasen dras konkreta lärdomar för framtiden av vad som hittills har skett och 

det avgörs om policyprocessen avslutats eller föder nya problem. Denna del av 

processen går inte att analysera i detta stadium, men ska besvaras efter delkapitel 7.3.  

7.3 Utvärderingsfasen 

Utvärderingsfasen/efterkontrollen är den del av policyprocessen då effekterna av en 

handlingslinje eller ett program värderas. Då syftet med uppsatsen är att undersöka och 

analysera hur den svenska kommunala självstyrelsen har påverkats av EU-

medlemskapet och på vilket sätt denna påverka har skett, finns det en klar koppling till 

utvärderingsfasen. Detta delkapitel är uppbyggt kring de åtta frågor Evert Vedung 

sammanställt, för att urskilja de problem som bearbetas i en utvärdering. Frågorna ska 

hjälpa till att svara på uppsatsens syfte. 

7.3.1 Syfte: vad är syftet med utvärderingen? 

En utvärdering kan ha en mängd olika syften, som i praktiken ofta är blandade. Den kan 

ha ett främjande eller kontrollerande syfte, den kan leda till kunskapsutveckling eller ha 

politisk- strategiska baktankar. Syftet med denna utvärdering är främst att den ska leda 

till kunskapsutveckling. Före det svenska medlemskapet skrevs flera utredningar, 

rapporter, artiklar etc. Många var de som hade åsikter om vilka konsekvenserna för de 

svenska kommunerna och den kommunala självstyrelsen skulle bli. Framförallt serien 

Statens offentliga utredningars slutsatser var för det mesta att det inte skulle ske några 

större förändringar i fråga om den kommunala självstyrelsen och att det var upp till 

kommunerna själva att ta tillvara de möjligheter som medlemskapet erbjöd. Det 

intressanta med sådana framtidsutredningar är att undersöka om de konsekvenser som 

misstänktes före medlemskapet blev verklighet, eller om det blev på ett helt annat sätt. 

Därför är relationen mellan diskussionen före medlemskapet och diskussionen efter 

medlemskapet en viktig del av utvärderingen. Eftersom det inte har gjorts speciellt 
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många utredningar efter Sveriges medlemskap, är denna utvärdering ett sätt att öka 

kunskapen om medlemskapets konsekvenser för de svenska kommunerna. 

Syftet kan även klassas som kontrollerande, med hänsyn till medborgarperspektivet. 

Medborgare behöver en utvärdering för att t ex kunna ta ställning till hur deras 

representanter sköter sina uppdrag. Att göra en utvärdering om hur den kommunala 

självstyrelsen har påverkats av medlemskapet i EU, är att visa medborgare om de som 

gjorde framtidsprognoserna före EU-medlemskapet verkligen kunde förutse vad som 

skulle komma att hända. Varför gjordes konsekvensutredningarna före EU-

medlemskapet? Var det för att på ett konkret sätt visa vilka konsekvenser medlemskapet 

skulle få eller var det för att lugna/påverka befolkningen? Enligt direktiven till SOU 

1994:2 skulle gruppen analysera och beskriva inom vilka områden och i vilken 

utsträckning kommunernas och landstingens verksamhet kunde komma att påverkas av 

ett svenskt medlemskap i EU. 

7.3.2 Organisation: hur ska utvärderingen organiseras? 

Organisationen av utvärderingen är viktig, eftersom den svarar på fr ågan vem som 

mäter effekterna. Detta innebär att en utvärdering aldrig kan bli en neutral teknik. 

Denna utvärdering grundar sig på uppgifter om konsekvenser hämtade från främst 

Svenska Kommunförbundet, i form av en rapport och en intervju, och från statsvetaren 

Jonas Johansson vid Lunds universitet, genom den artikel han skrev till boken Sverige i 

EU. Anledningen till att det inte finns med uppgifter ur exempelvis skriftserien Statens 

offentliga utredningar, är att det inte gjorts någon utredning om konsekvenserna för de 

svenska kommunerna efter medlemskapets början. Svenska Kommunförbundet är dock 

den organisation som arbetar med dessa frågor dagligen, och anses därför vara mycket 

insatta i problematiken. 

7.3.3 Insats: hur ska insatsen karakteriseras? 

Att karakterisera insatserna kan vara svårt, därför att utvärderingars objekt kan vara 

väldigt olika. Ett bra angreppssätt kan vara att karakterisera insatsen i termer av 

styrmedel, exempelvis regleringar, ekonomiska styrmedel och information. Insatsen i 

detta fall är det svenska EU-medlemskapet och vägen dit. Som beskrivits i delkapitel 

7.2 var diskussionen för eller emot ett medlemskap intensiv, med många debatter och 

många åsikter. Om det användes några styrmedel eller inte i denna debatt, är svårt att 

svara på. Det är inte uppsatsens syfte att ta reda på detta. Den sorts styrmedel som 
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eventuellt skulle komma mest i fråga är informativa styrmedel, dvs försök att påverka 

genom övertygelse, övertalning eller kunskapsöverföring. Anledningen är att många 

grupper i Sverige, inte enbart regeringen, använde sig av information för att få fram sina 

åsikter och genom det påverka folkomröstningens utgång. 

7.3.4 Genomförande: hur ser genomförandeprocessen ut mellan insats och resultat? 

Frågan om genomförandet innebär empirisk kontroll och bedömning av olika länkar i 

implementeringskedjan. I och med medlemskapet i EU den 1 januari 1995 övertogs det 

materiella innehållet i Romfördraget och fördragets politiska målsättningar. Detta 

innebar förändringar i den svenska lagstiftningen men även i möjligheterna för 

kommunerna att bli representerade på en nivå utanför den nationella (se kapitel 4). 

7.3.5 Resultat: hur ser resultaten ut? 

Denna utvärderings huvudfråga är resultatet, dvs hur den svenska kommunala 

självstyrelsen har påverkats av EU-medlemskapet och på vilket sätt denna påverkan 

skett. Resultaten redovisas i sin helhet i kapitel 6. Endast en sammanställning sker här. 

För det första har medlemskapet inneburit att kommuner, landsting, regioner och 

näringslivet samarbetar mer, både vad gäller EU-projekt men även i andra frågor. Detta 

samarbete har även sträckt sig till andra länder, dvs kommuner och regioner samarbetar 

för att stärka det lokala näringslivet etc. Den kanske mest kontroversiella konsekvensen 

av det svenska EU-medlemskapet för kommunernas del är de nya roller som 

kommunpolitikerna och tjänstemännen fått. För att kunna bestämma inom 

kommungränserna krävs att kommunala politiker och tjänstemän kan agera även utanför 

dess gränser, eftersom det är mycket politik som formas där. Detta märks tydligt genom 

de kommun/regionkontor som öppnas i Bryssel. Ett exempel är East Sweden där 

företrädare för de östgötska kommunerna finns representerade. Medlemskapet har dock 

även lett till att det skett en ökad konkurrens mellan företag, men även mellan 

kommuner och regioner, vilka har börjat marknadsföra sig mer för att locka boende och 

företag till sig. När det gäller den kommunala självstyrelsen råder det en viss juridisk 

eftersläpning, eftersom den inte är reglerad och utformad efter den konkurrens och de 

nya förutsättningar som EU-medlemskapet medfört.  

För det andra har EU-medlemskapet inneburit mer direkta konsekvenser för 

kommunerna vad gäller offentlig upphandling, konkurrenslagstiftningen och ändringar i 

kommunallagen. Enligt lagen har nu EU-medborgare rätt att rösta i kommunalvalen i 
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Sverige. Även EUs principiella förbud mot statsstöd, kan sägas vara ett ingrepp i den 

kommunala självstyrelsen. Denna förändring i lagstiftningen har fått konsekvenser på så 

sätt att frågor som rör aktörer på den lokala nivån, lyfts från den nationella nivån till 

EU-nivån. Detta har gjort det svårare för exempelvis Svenska Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet att påverka i dessa frågor. Den förändrade lagstiftningen har även 

fått konsekvenser för områden som traditionellt sett varit kommunala, exempelvis 

sjukvården, socialpolitiken, äldreomsorgen, sysselsättningspolitiken och skolan. 

Lagstiftningen inom dessa områden har inte berörts, men p g a förändringar inom andra 

områden, blir det effekter även här. Likaså genom den öppna samordningsmetoden, som 

infördes genom toppmötet i Nice i december 2000, går EU och den svenska regeringen 

in på områden som traditionellt sett är kommunala. Detta kan i framtiden leda till en 

verklig inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Ekonomiska konsekvenser är 

exempelvis att medlemskapet och EUs inre marknad utsatt delar av det svenska 

skattesystemet för ett tryck nedåt. 

För det tredje har det genom medlemskapet uppstått en fjärde och internationell politisk 

beslutsnivå, och politiska beslut fattas i högre grad utanför den nationella arenan. Detta 

har lett till en komplex relation mellan den nationella och den europeiska arenan, vilket 

har gjort det svårare för staten att styra kommunerna. Den hierarkiska relationen mellan 

dessa båda politiska aktörer har delvis brutits upp som en konsekvens av medlemskapet. 

Det innebär att det finns en svårighet att avgöra vad som är inrikes- respektive 

utrikespolitik. EU-frågor betraktas inte längre som ett eget politikområde, utan finns 

integrerade i alla politikområden. Genom de informella nätverk som uppst år vid 

diskussionen kring olika EU-frågor, tillåts kommunerna att hävda sina intressen utan 

hjälp av den nationella nivån. Ett sätt är genom Regionala kommittén, där Sverige är 

medlem till följd av EU-inträdet. 

7.3.6 Effekt: vilka faktorer, inklusive insatsen, förklarar resultaten? 

Vid effektanalysen ska det avgöras om resultaten beror på reformprogrammet eller om 

de orsakats av något annat, som kan ha utövat inflytande samtidigt som styrningen. Det 

som ska beräknas är hur utfallet blivit om insatserna inte gjorts och jämföra det med 

utfallet då insatserna gjorts. Ett sätt att mäta detta är att studera en företeelse före och 

efter tidpunkten för en intervention.  

I denna utvärdering, som behandlar en sådan företeelse som ett medlemskap, kan det 

vara svårt att avgöra vilka de faktorer är som lett till detta resultat, och om det hade 
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blivit annorlunda om Sverige inte hade gått med i EU. Anpassningen till EU började 

redan med EES-avtalet, som innebar att Sverige omfattades av reglerna om den 

gemensamma marknaden med de fyra friheterna. I det fall det hade blivit ett nej i 

folkomröstningen om ett medlemskap, hade dessa regler likväl varit gällande i Sverige. 

Detta område har alltså inte påverkats av medlemskapet specifikt, utan främst av EES-

avtalet. Samma sak gäller det allmänna samarbetet mellan kommuner, landsting, 

näringsliv och regioner. Det går inte att säga att detta samarbete inte hade funnits, om 

Sverige inte hade gått med i EU. Vad gäller konkurrensen mellan de olika aktörerna 

hade den funnits i alla fall, p g a faktorer som inte har enbart att göra med 

internationaliseringen. Men genom de bidrag som ges genom de sk strukturfonderna, 

går utvecklingen kanske lite snabbare och detta beror naturligtvis på medlemskapet. 

Även vad gäller det ökade samarbetet mellan kommuner i olika länder, är det svårt att 

veta hur mycket som beror på medlemskapet. Detta konstaterar även den rapport som 

Svenska Kommunförbundet utgav 2000. Möjligheten att få stöd från EUs fonder och 

program har förmodligen påverkat både omfattningen, inriktningen och 

utvecklingstakten, konstaterar rapporten. 

När det gäller de mer direkta konsekvenserna av medlemskapet, som beror av att EUs 

regelverk införlivades i det svenska regelverket, är det rätt tydligt att det hade varit 

annorlunda i det fall Sverige hade st ått utanför unionen. Detta gäller bl a förändringar i 

offentlig upphandling, konkurrenslagstiftningen, förbud mot statsstöd och ändringar i 

kommunallagen. 

Slutligen finns det nu en relation mellan den svenska nationella nivån och EU-nivån, 

som inte hade funnits om Sverige hade st ått utanför unionen. Frågor av intresse för 

Sverige behandlas och stäms av på en högre nivå än tidigare och beslut kan fattas som 

inte är enligt den svenska hållningen. Diskussionen före folkomröstningen om EU-

medlemskapet, handlade till stor del om detta argument. Det användes av både 

anhängare till EU och motståndare. Motståndarna framhöll att Sverige skulle bli 

”överkört” av de stora länderna i EU och inte få något att säga till om. Därför ville de 

inte rösta till fördel för ett medlemskap. Anhängarna påpekade att det visst kunde tas 

beslut som inte var enligt Sveriges hållning, men om Sverige stod utanför unionen fanns 

det ingen möjlighet att påverka dessa beslut överhuvudtaget, och Sverige skulle änd å 

påverkas av konsekvenserna. Om detta är sant, är svårt att veta, eftersom Sverige 

faktiskt gick med i EU. 
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7.3.7 Bedömning: hur ska de uppnådda resultaten bedömas? 

När det handlar om bedömning är det fråga om vad det man mäter ska jämföras med. 

Ofta är målen med handlingslinjen eller programmet ett bra kriterium på en god politik. 

Det blir dock problem om det inte finns klart avgränsade mål. Problemet kan emellertid 

lösas genom att man utvärderar mot andra sakmål än politikens egna, exempelvis 

författarens egna kriterier.  

Bedömningsfrågan i denna utvärdering är väldigt svår att svara på. Det är möjligt att det 

fanns klart avgränsade mål i fråga om medlemskapet i EU, men denna uppsats syftar 

inte till att ta reda på dessa mål. Av den anledningen går det inte att svara på om 

resultaten som framkommit i denna utvärdering, har utfallit enligt de mål som ställts 

upp före medlemskapet, dvs mål för medlemskapet i sin helhet. Det är dock först åeligt 

att de eventuellt negativa konsekvenser som EU-medlemskapet har inneburit för 

kommunerna, inte är enligt målsättningen.  

Ett sätt att bedöma resultaten på, är att jämföra dem med den diskussion som fördes före 

inträdet i unionen. Detta ger inte ett svar på om målet med medlemskapet uppfyllts, men 

ger ändå en bild av om de konsekvenser som förutsågs blev verkliga. 

En konsekvens av medlemskapet för kommunerna är att samarbetet mellan kommuner, 

landsting och regioner har ökat, till stor del p g a EU-projekt som satts igång med hjälp 

av strukturfonderna. Detta är en konsekvens som förutsågs, och enligt författarna till 

SOU 1994:2 var dessa nya samarbetsformer den mest intressanta utvecklingen av 

medlemskapet för kommunernas del. Enligt deras uppfattning skulle regionerna bli allt 

viktigare, vilket är tydligt idag med exempel på organisationer som West Sweden och 

East Sweden. Även konkurrensen mellan kommuner och regioner förutsågs av 

utredningen SOU 1993:90, och de enskilda kommunerna råddes att skaffa sig en egen 

kompetens och bygga upp en egen kunskap inom sin region, för att kunna bemöta denna 

konkurrens. 

Andra konsekvenser för kommunerna är mer direkta vad gäller exempelvis offentlig 

upphandling, konkurrenslagstiftning, förbud för statsstöd och ändringar i 

kommunallagen. Då dessa konsekvenser beror på ändringar i lagstiftningen, är det 

naturligt att de förutsetts i de utredningar som gjordes före medlemskapet. SOU 1994:2, 

Kommunförbundets rapport 1992 och Kommunförbundets rapport 1994 tar upp dessa 

områden och visar på vilka konsekvenserna kan bli. Ekonomiska konsekvenser av 

medlemskapet är exempelvis att det svenska skattesystemet har utsatts för ett tryck 
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nedåt. Denna konsekvens förutsåg de flesta utredningarna och rapporterna före 

medlemskapet.  

Ytterligare en konsekvens av Sveriges inträde i EU är att det skapats en fjärde nivå i 

svenskt beslutsfattande. Detta har inneburit att en komplex relation uppst ått mellan den 

nationella- och den europeiska arenan, vilket gjort det svårare för staten att styra 

kommunerna. Att Sverige skulle få en fjärde nivå, var tydligt i diskussionen före 

medlemskapet, men att den skulle innebära att staten fick svårare att styra kommunerna 

är en konsekvens som inte var tänkt. Denna situation tillåter kommunerna att hävda sina 

intressen på andra sätt än genom den nationella nivån, exempelvis genom Regionala 

kommittén. Eftersom ReK finns inskriven i EU-fördragen var det en självklarhet att 

Sverige skulle få tillträde till detta forum, vilket även konstaterades i SOU 1994:2. 

Genom ReK skulle Sverige ha en möjlighet att föra en diskussion med EUs olika organ 

och de lokala och regionala invånarna inom EU-området. Frågan är dock om det är 

speciellt effektivt att vara medlem i ReK. Enligt Tommy Rosén på Svenska 

Kommunförbundet borde de få en starkare ställning för att kunna påverka ordentligt. 

Samtidigt har ReK traditionellt svårt för att ena sig i viktiga frågor. 

Ovan beskrivs sådana konsekvenser som inträffade och som mer eller mindre hade 

förutsetts i utredningar och rapporter före medlemskapet. Ett antal konsekvenser 

förutsågs före medlemskapet, men inträffade inte, eller utvecklades på ett helt annat sätt. 

Exempelvis argumenterade författarna i SOU 1993:90 för att den nordiska 

kommunmodellen, genom EU-medlemskapet, skulle komma att förstärkas i framtiden, 

och att fler länder skulle ta del av denna. Tommy Rosén anser att det inte har blivit så, 

utan att det istället är den sydeuropeiska modellen, där många frivilliga organisationer 

(NGO) ingår, som har fått st å modell för den nya lagstiftning som kommer från EU. 

Detta har skapat en oro i Sverige för att den lagstiftningen kan innebära svårigheter för 

de svenska kommunerna. Många var det som argumenterade för att Europarådets 

konvention om den kommunala självstyrelsen skulle införas i den europeiska 

lagstiftningen. Detta har dock fortfarande inte skett, vilket innebär att det inte finns 

några rättsliga garantier för den kommunala självstyrelsen i EU. Mer allvarligt är att 

Sverige, trots att konventionen ratificerades 1989, inte följer den vid exempelvis 

rådfrågan av kommuner om frågor som gäller dem. I SOU 1990:24 påpekar författarna 

att, eftersom både EG-länderna och EFTA-länderna är medlemmar av Europarådet som 

tagit fram Konventionen om den kommunala självstyrelsen, kan det antas att de svenska 

kommunerna i stort sett kommer ha kvar samma organisation och befogenheter som 
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hittills. Detta är ett intressant påpekande med tanke på att konventionen inte ens är 

införd i EU-lagstiftningen. 

När konsekvenserna av det svenska medlemskapet i EU analyserades inför 

medlemskapet, betonades det att EUs befogenheter inte skulle omfatta verksamheter 

som i Sverige är traditionellt kommunala. Detta innefattar exempelvis socialpolitiken, 

äldreomsorgen, sysselsättningen och skolan, som sades vara nationella frågor. 

Rapporten från Svenska Kommunförbundet konstaterar dock att detta visat sig bli 

annorlunda. Även om dessa områden inte omfattas av EUs bindande lagstiftning, gör 

sig EUs ambitioner gällande inom dessa områden. Anledningen är att lagstiftning inom 

andra områden får effekter på de kommunala områdena. Detta gäller även för den öppna 

samordningsmetoden som infördes i samband med toppmötet i Nice i december 2000. 

Enligt utredningarna före medlemskapet skulle den kommunala ekonomin beröras 

genom exempelvis ett skattetryck nedåt (se ovan). Det konstaterades även att det statliga 

skatteutrymmet skulle få ge vika, eftersom det är den svenska staten som har ansvar för 

den kommunala ekonomin gentemot staten. Det som skett är att en stor del av 

kostnaderna för att tillämpa EU-lagstiftningen har hamnat hos bl a kommuner och 

regioner. Detta är kostnader, där kommunerna vill ha ekonomisk kompensation för de 

uppgifter som lagts på dem i och med genomförandet av regler och lagar beslutade i 

Bryssel. En annan ekonomisk konsekvens som förutsågs i SOU 1994:2 var att den 

kommunala beskattningsrätten skulle urholkas, vilket skulle vara negativt för den 

kommunala självstyrelsen. Detta är en fråga som inte tagits upp i diskussionen efter det 

svenska inträdet, och som därför inte verkar fått det genomslag som befarades före 

medlemskapet. 

Många av utredningarna och rapporterna före inträdet i EU tog även upp de ekonomiska 

konsekvenser som medlemskapet i den ekonomiska- och monetära unionen (EMU) 

skulle kunna leda till. Eftersom Sverige inte är medlem i EMU är det svårt att veta om 

dessa konsekvenser kommer att inträffa. 

Inför det svenska medlemskapet diskuterades det mycket om den sk 

subsidiaritetsprincipen skulle gälla som närhetsprincip eller fjärrprincip. Som det är i 

EU idag kan principen gälla både som närhetsprincip och fjärrprincip, och Tommy 

Rosén på Svenska Kommunförbundet kan inte se några tendenser åt vilket håll det kan 

komma att röra sig. 

Slutligen konstaterade de flesta utredningar och rapporter före medlemskapet att den 

kommunala självstyrelsen skulle komma att påverkas på olika sätt, men att den som 
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grundprincip skulle best å i sin traditionella form. Detta är ett konstaterande som håller 

fortfarande idag, sju år efter Sveriges inträde i den europeiska unionen.  

7.3.8 Användningsfrågan: hur ska utvärderingen komma till användning? 

Användningen av utvärderingar är främst att förse beslutsfattarna med gediget 

informationsmaterial. Detta är även syftet med denna utvärdering (se 7.3.1), nämligen 

att öka kunskapen om konsekvenserna för kommunerna av det svenska EU-

medlemskapet. Eftersom utvärderingen är en magisteruppsats kommer den att finnas på 

universitetsbiblioteket i Linköping och därigenom vara tillgänglig för studenter i hela 

Sverige och även för kommunerna, vilket är ett bra sätt att sprida kunskap om detta 

område. 

7.4 Utvärdering före eller efter? 

I kapitel 2.3.1 förs en diskussion rörande utvärdering som en förhandsbedömning 

och/eller som en tillbakablickande företeelse. Vedung anser att utvärdering inte är en 

förhandsbedömning utan menar att en utvärdering blickar tillbaka och bedömer det som 

varit för att ge vägledning framåt. Andra anser dock att utvärderingar visst kan röra sig 

om en förhandsbedömning, vilket exempelvis konsekvensutredningarna före det 

svenska medlemskapet i EU är ett bevis för. Ett problem som Premfors tar upp i detta 

sammanhang är att det kan vara svårt att veta vad som är före och vad som är efter. 

Denna utvärdering behandlar de kommunala konsekvenserna av det svenska EU-

medlemskapet. Det kan tyckas vara en självklarhet att detta är en utvärdering som görs 

efter medlemskapet, annars skulle det vara omöjligt att veta vilka konsekvenserna 

verkligen blev. En viktig del av denna utvärdering är dock att jämföra konsekvenserna 

av medlemskapet med de konsekvenser som förutspåddes före medlemskapet i bl a 

serien EG/EU- konsekvensutredningar. Detta är utvärderingar som är gjorda före 

medlemskapet och som behövs för att göra denna utvärdering komplett. Det finns alltså 

en tydlig komplexitet mellan vad som är före och vad som är efter även i denna 

utvärdering. Samtidigt har det enbart gått knappt sju år sedan inträdet, vilket inte är 

speciellt lång tid med tanke på hur länge EU har funnits. De långsiktiga effekterna av 

medlemskapet har fortfarande inte visat sig, och det är kanske dessa effekter som är de 

mest intressanta och de mest kontroversiella. 

I denna utvärdering sätts även en väldigt distinkt gräns mellan tiden före medlemskapet 

och tiden efter, och det är den 1 januari 1995, dvs den dag Sverige officiellt gick med. 
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Medlemskapet har dock föregåtts av en mängd olika samarbetsavtal med EU som går 

ända tillbaka till 1960-talet. För att verkligen ta reda på konsekvenserna för 

kommunerna, borde då inte hela perioden från den första ansökan om associering 1961 

ända till dagens datum räknas som efter? Enbart genom att granska policyprocessen är 

det tydligt att ett beslut ofta innehåller en väldig mängd steg eller faser. Vem kan då 

bedöma vad som är före och vad som är efter? 

7.5 Slutord 

Den del av policyprocessen som ännu inte analyserats är återföringsfasen, dvs den sista 

fasen i policyprocessen. Som tidigare nämnts dras här konkreta lärdomar för framtiden 

av vad som hittills skett och det avgörs om processen avslutats eller om den föder nya 

problem eller processer. 

Den viktigaste lärdomen av denna utvärdering är att det går att göra hur många 

konsekvensutredningar som helst före en viss händelse, men det är väldigt svårt att få 

denna bedömning att slå in till punkt och pricka. Som synes har många av de 

konsekvenser som förutspåddes före det svenska medlemskapet slagit in, men det är 

långt ifrån alla. De konsekvenser av EU-medlemskapet som förutsågs före det svenska 

inträdet i EU verkar väldigt allmänt hållna och näst intill ”harmlösa” i jämförelse med 

hur resultatet blev. Trots att den svenska kommunala självstyrelsen fortfarande best år på 

ett principiellt sätt, är det tydligt att det finns stora möjligheter/risker att fler och fler 

kommunala områden kommer att påverkas av EU-medlemskapet i framtiden. 

Frågan är om det är viktigt att göra sådana förberedande utredningar. Enligt min 

bedömning beror det helt på vad de syftar till att uppnå. I fallet med 

konsekvensutredningarna före EU-medlemskapet fanns kanske tanken med att påverka 

folkomröstningen till förmån för ett medlemskap i unionen. Om detta är ett bra sätt att 

påverka en befolkning kan diskuteras, men det är möjligt att det som framkom i 

utredningarna, i huvudsak positiva möjligheter för kommunerna, kan ha bidragit till att 

det röstades ja! i folkomröstningen. Eftersom resultatet i folkomröstningen var väldigt 

jämnt (52% för ett medlemskap, 48% emot) kan dessa i praktiken nästan enbart positiva 

konsekvensutredningar, haft en avgörande betydelse för utgången av folkomröstningen. 

En lärdom som är ganska tydlig är att denna process inte på långa vägar har avslutats, 

den har bara börjat. Detta märks tydligt på Svenska Kommunförbundet som arbetar med 

liknande frågor varje dag, liksom det märks på Regionala kommittén och 
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Kommissionen. Processen blir inte enklare genom att det är 15 olika nationaliteter som 

ska samsas, och det kommer att bli fler nationer de kommande åren. 
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