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FRIKOMMUNER KOMMUNERELLER FRIA

Denna Marieär författad Fridolf,promemoria expert vidav
påcivildepartementet, uppdragoch framtagen frikommunutredningen.av

frånUnderlaget är hämtat studien demokrati Dseffektivitetochom
199125 där landetsintervjuer med 70 kommuner genomförts. Ungefärav
hälften kommunerna är frikommuner bilagaav se-

smet

syftet med är beskrivapromemoria slutsatseratt kan dras vidsom en
Jämförelse mellan ochfrikommuner andra kommuner. slutsatserna bygger

pådels pådiskussioner iintervjuer kommunerna Jämförelservid och dels
förnyelsearbete övrigaochI frikommuner kommuner.av

Situationen för kommunal verksamhet

många årkommunernal genomförtshar förändringar.under omfattande I
många fail har glömtofta bort det tidigare fungerade bra.man som
Utveckling är därkontinuerlig det bra tillvarafungerar tasen process som
och det ändras. Förändringfungerar bra förmindre enbartsom
förändringens förändring för följaskull äreller att modetrender olyckligt.

måsteDen kommunala verksamheten kontinuerligt förnyas utvecklas.och
måste dåPrioriteringar omfördelnlngaroch ske. En diskussion om

kommunernas är berättigad.huvuduppgifter Kritik denriktas mot att
byråkratisk Kommuninvånarnakommunala ärorganisationen och hierarkisk.

blivithar allt välutbildade, ställer störreallt vadkrav och de vIIi vetamer
får byråkrati.förde skattepengarna. De vili ha bra service och mindre

Samtidigt mlssnöjesyttringar.blir det vanligare med

nivån bådeDen lokala blir allt viktigare i relationen kommun ochstat-
centralt kräver änlokalt inom kommunerna. Detta andra styrformer-
dagens.



instrument förmåste Dedetaljer.inte icentralt,Styrning finnas men
både nivån.måste ochlokala centralaför denformasstyrning finnssom

därlösningar, lagligaotraditlonella hinderfrikommunförsöket kanGenom
bla tillFrikommunförsöket syftar att brytaprövas.finns, successivt

måstehinderOnödiga led ochsektorn.hierakier den offentliga tasinom
bort.

pågår är intensivare änförnyelsearbeteidag i kommunernaett som
någonsin. över hinderde kommunernaSamtidigt irritationupplevs somen

påstöter demokrati,utveckla effektivitet,i arbetet. behov lokaltEtt attav
frånstödservice vill haoch organisation finns. i det arbetet staten,man

ifrågasätter måste fåförutsättningarLokaladetaljregiering.men man
påverka. Däremot eftersträvas för agerande, etik i handlande ochnormer

påklara där över skallregler, krav lika utformning hela landet finnas, vid
myndighetsutövnlngen.

utvecklingsarbete i frlkommuner och andra kommuner

Vi kan konstatera änfrikommunerna äratt inte aktiva andra kommunermer
i det kommunala förnyelsearbetet.

pågårEtt bådeoffensivt utveckllngarbete i frlkommuner och andra
kommuner. Om pådriver aktivt utvecklingsarbete ellerett beror deman
individer och den tradition finns i olika kommuner. Ofta finns detsom en

tvåeller eldsjälar pådriver utvecklingsarbetet.som

Genom möjligheten bliatt frikommun har fiera kommuner klarat att
genomföra utvecklingsarbetet fullt ut. Andra har valt drivaatt ett offensivt
utvecklingsarbete inom för nuvarande reglerramen

ibland kan läsa i beslutsunderlag förändringbeslutetattman tas underom
förutsättning får frånatt blir frikommun och dispens ett antalman regler.

En de intervjuade sade Vi blir frånfrikommun ansökerav och dispensom
Ärolika lagar och regler. Andra genomför månne såutan dispens. det att

ärvi den enda kommunen är styrd statensom av



ingårDet utvecklingsarbete drivs i de kommuner isom som
undersökningen har sin strävantyngd i förbättraatt effektiviteten och

byråkratin.servicen samt minskaatt

Tillbaka till starten

frikommunförsöketNär inleddes fanns motiv ansökadet andra att attom
än på år.bil frikommun vad funnits Flera kommunernasom senare av som

gå försöketvalde att med i gjorde för pröva lösningardet dels att ochnya
påverkaför sådels att med och den Omframtida statliga styrningen.vara

ärblivit fallet tveksamt.mera

De valt att bli frikommuner uppmärksammas andra kommuner,som av
många är någravilket tycker ocksåpositivt. Samtidigt det skaparattanser

förväntningar liggaatt steget före.om

frånErfarenheter de tidiga frikommunerna

förnyelsearbeteI aktivt krävsett förankringmotivation, och en
förändringsbenägenhet. Flera i de desk tidiga frikommunerna attanger
fått lägga minst lika påmycket övertygatid olika departement,attner som

för dentid motiveraatt kommunen. i flera fall har negativa beskedegna
bristande efterfrågargivits skapat förtroende hemmaplan. Flerasom en

törändringsbenägenhetstörre Någonoch sektorisering istaten.mindre
värt ändådet inte mödan näratt söka dispens fick nej.attvaranger man

uppfattningEn vanlig hos frikommunerna största möjligaär vill haatt de
Då måsteför de ska kunnafrihet att utvecklas revir och heliga korlokalt.

även centralt.tas bort

utvecklingsarbeteDet startade första hade ifrikommunernai desom
många syftet att utvecklafall demokratin servicen till medborgarna.och

utvecklingsarbetetInriktning

frikommunernaI har till huvuddelen handlatde tidigare utvecklingsarbetet
förändra organisationen, Inriktningen harlokalaatt ofta organ.om genom
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främst varit att utveckla den lokala demokratin genom att engagera fierpolitiker.

i de tilikomnasenare frikommunerna har söktman att bliom frikommundärför att det utvecklingsarbete kommunensom driver krävt dispens frånett antal regler. Det finns tvåhär typer kommuner,av dels de arbetarsommed utvecklingsarbete för hela den kommunala verksamheten, och dels dearbetarsom inom något specifikt verksamhetsområde t skola-exbarnomsorg. Det utvecklingsarbete pågårsom är inriktat på att utvecklabåde effektivitet, service och demokrati.

Det kan generellt konstateras att de demokratiska motiven idag inte ärfrämsta orsaken till ett offensivt utvecklingsarbete.

Ungefär hälften de kommunerav idagsom inte är frikommuner och somingår i undersökningen skulle, om nuvarande regler gäller vidhalvårsskiftet, behöva ansöka att bilom frlkommun de förändringarpgaplanerarman att genomföra. Främst gäller det förändringar i den politiskaorganisation.

De kommuner är föregångaresom med utvecklingen effektivav enkommunal organisation, är idag kommuner, som ekonomiskaav skäl äroftatvingade att rationallsera. inriktningen är främst att utveckla organisationoch styrning, för att kunna utföra sina uppgifter på ett bättre sätt.

Vad som saknas idag är aktiven diskussion och värdering vadom somska prioriteras, dvs vad är viktigt ettur medborgarperspektlv attkomunerna tar för. Häransvar är återvi påinne viktiga demokratiska
aspekter. Det finns ett tiotal kommuner läggersom tyngdpunkten här. idessa kommuner får de politiska partierna stor betydelse.en

Att samverka över verksamhetsområden utgåoch från målgrupper upplevsochmer väsentligt.mer någrai frikommuner har just detta varit orsaken tillansökanen att bli Ävenom frlkommun. utanför frikommunerna pågår ettoffensivt arbete. Tradition och yrkesroiien är ett klart hinder. i del failenkan en organisationsförändring underlätta att bryterman gränser, ettmenaktivt arbete med måstepersonalen pågå parallellt.



gällerNär det ledning och relationenstyrning och politiker ochmellan
tjänstemän, pågården kommunalroller isamt olika verksamheten aktivtett

Möjligen sägaarbete. att frikommunernakan längre närkommit detman
gäller påatt diskutera De harroller. satsatolika chefs- ochmer
poiltikerutveckling. varitOfta det naturligt, införandehar lokalatex vid av

ocksåMan säga andra kommunerkan att längre närkommit detorgan.
gäller kommunalastyrning den näroch ledning gällerverksamheten detav
målstyrnlng, Utgångspunktensjäivtörvaitnlngekonomistyrning, harmm.
varit produktivitet än effektivitet, definierar effektivitetomsnarare som
att ett demokratiskt perspektiv prioritera rätt saker.ur

Hur svårareservicen till blivit l de olika ärmedborgarna kommunerna att
någradra slutsatser dei kommuner görEn servlceundersökningar förom.

på båda påatt reda kommunkonstellatlonernadetta. I utvecklingsatsas
personaipoiitlken, decentralisering och kompetensutveckling.av

pågårEn påståmarknadsorientering Härkommunerna idag. kan vi klartav
äratt det äränandra lrikommunerna beställareaktiva texsom mer genom

utförarmodeller alternativaoch med producenter.-

Har påverkatfrikommunförsöket och stimulerat till 7utveckling

l iniednlngsskedet tåfrlkommuntörsöket prövaattvar en sporre
årenokonventionella lösningar. förnyeisearbetetUnder har iman

konstaterat har föratt tradition och kultur stor betydelse ett lyckat
utvecklingsarbete. ärOrganisationen hur Därförvi uppfattar den. visar det
sig att de förändradekommuner tidigt organisationen utan att satsasom
på förankring råkat föroch delaktighet hos personalen baksiag.utsenare
Några årdessa kommuner underhar med lyckat resultat satsatav senare

påstora personalen och dess utveckling.pengar

Frikommunförsöket söka lösningar utanförstlmulerade kommunerna att nya
tidigare Flera frikommuner dock deras utvecklingsarbeteattramar. anger

bättrekanske lyckats haft ett fokus. Att arbetaannatom man
självklart.processlnrlktat idaganses

påtagligtkänns är strävan efter traditionella ochDet idag att brytasom
bådegränser gällerinstitutionella och revir. Det lokalt och centralt.



Frikommunförsökets förlängning mindre lyckat. Enanses mera generell
frihet borde ha givits tidigare, l trlkommunerna.anser man

Ett törnyelsearbete pågåraktivt l samtliga kommuner. statens ärroll att
underlätta detta arbete och fram klara och regler därnormer det behövs.

måttEtt stort lrlhet eftersträvas. kräverDettaav naturligtvis centralstyrnlng,
då mål och uppföljningutvärdering.men genom



INTERVJUADE KOMMUNER

INVÅNAREFRIKOMMUNER

Ale s 23.853
Borås s 101.236
Bräcke s 8.605
Gnosjö m 9.664
Göteborg s 431.796
Haninge s 62.164
Helsingborg s 108.363
Huddinge m 73.094
Hudiksvall s 38.020
Hällefors s 9.383
Järfälla s 56.094
Ludvlkas 29.324
Nacka m 63.145
Nynäshamn s 21 45
Sandviken s 40.005
Skinnskatteberg s 5.325
Stockholm oklar majoritet 672.235
södertälje m 81.444
Tingsryd c 14.279
Tranemo c 12.386
Tyresö s 33.815
Upplands Väsby s 35.543
Varberg c 48.188
Åmål c 13.271
Orebro s 120.373

hämtadeUppgifterna Sveriges Kommunkaienderur 1990.
påPolitisk majoritet baserad partibeteckning hos

ordförande.kommunstyrelsens



ÖVRIGA KOMMUNER INVÅNARE

Alvesta c 19.764
Arvika s 26.812
Bollnäs s 27.965
Enköping c 34.300
Eskilstuna s 89.469
Falkenberg c 37.079
Falköping c 31.714
Gislaved c 29.988
Gotland c 56.831
Gällivare s 22.563
Gävle s 88.073
Hallsberg s 16.554
Halmstad fp 79.357
Heby c 13.476
Herrljunga c 9.583
Härjedalen s 12.574
Kalmar s 35.792
Karlskrona s 58.732
Karlstad s 76.127
Kiruna s 26.358
Leksand c 14.387
Linköping s 120.554
Lund s 86.41O
Lycksele s 14.181
Malmö s 232.909
Mora c 20.343
Munkedal c 11.033
Mönsterås c 13.016
Nora s 10.364
Perstorp s 7.468
Sollefteå s 24.954
Sollentuna m 50.603
Strängnäs tp 26.154
sundsvall s 93.415
Sävsjö c 11.882
Sölvesborg s 15.889
Tanum fp 11.906
Umeå s 89.969
Uppsala s 164.724
Vallentuna m 21.615
Vara c 16.876
Vänersborg s 36.497
Västerås s 118.372Åre s 9.890Älmhult c 15.814Itngeiholm c 33.748Ödeshög m 5.948

Uppgifterna hämtade sveriges Kommunkalenderur 1990.Politisk majoritet baserad på partibeteckning hoskommunstyrelsens ordförande.



KOMMUNALA NÄMNDS- FÖRVALTNINGSSTRUKTURERocH
FÖR 90-TALET

Torgny Sköldborg

En enkätundersökning gjord Nordiska Utvecklingsav
Institutet AB, April 1991





NÄMNDS- FÖRVALTNINGSSTRUKTURER FÖRKOMMUNALA OCH
90-TALET.

Under den tid då regeringen arbetat fram sin proposition kommunallagom ny
signalernahar stundande förändringar den kommunala nämnds- ochom av

förvaltningsstrukturen kommit allt Frågantätare. står inför kommunalom en
strukturrevolution har därmed blivit allt aktuell. Efter 80-tal där försökenettmer
med lokala och debatten pri-vatiseringar stått i fokus 90-taletsorgan om synes
kommunala förändringsarbete få delvis inriktning. Diskussionen tycksen annan
dessutom mindre ideologiskt ipräglad dag än vad fallet undervara som var
delar 80-talet.av

Kommundelsnämndsrefonnen har vunnit intsteg, i första hand bland de riktigt
kommunernastora kommundelsnämnder kommer dock inte blimen att en

dominerande organisationsform. Privatiseringar har inte skett någoni bety-
dande grad. Lokalt betingade entreprenadlösningar är liksom tidigare dennu
dominerande formen privatisering. Bolagiseringen har förvisso ökatav men
återfinns liksom tidigare fram för områdenallt inom fastighetsförvalt-nu som
ning, och avlopp,vatten Möjligen lokalvårdenetc... är område därett
bolagiseringen fart.tar

kommunalaDe huvudstrukturema beståtthar försök med frikommun-trots er,
statliga utredningar, seminarier och intensiv debatt politikerrollen.om

Om framtiden i den spegelbild framträder i lokala debatter och iryms som
förkunnelserkonsulternas kommer få strukturrevolu-tion. Förslaget tillatt en

kommunalag med fri nämndorganisation har pånaturligtvis skyndatny a
utvecklingen. Mot denna bakgrund Frikommunbör utredningens uppdrag att-

förslagkartlägga till och beslut förändringari den kommunala nämndorga-om
nisationen ses.

frånperiodenUnder mitten mitten april har Nordiskatill Utvecklings-av avmars
AB utförtinstitutet enkätundersökning medsamtliga kommuner derasen om

beslut förplaner och den kommande mandatperioden beträffande nämnd-
förvaltningsorganisationorganisation, huvudmannaskapsfrågor seoch bilaga 1

fullständiga enkäten.för den ytterligare försöka belysa pågåendeFör detatt
i kommunerna hararbetet också attitydenkät lagts till ledande politikerut ochen

i 50-urvaltjänstemän ett kommunerna se Kommunala framtids-rapportenav
bilder.



Undersökningens syfte har varit fångaatt bild allmänna tendenser i deten av
pågående utvecklingsarbetet. l sina enskildheter står intesvaren någotför annat
än ögonblicksbild från några korta och hektiskaen vårveckor Samlat1991.
torde dock enkätsvaren god uppfattning inriktningge en och omfattningom av

utvecklingsskedeett i mycket markeraren skiljelinjesom mellan 80-tal och 90-
tal.

Totalt har 256 kommuner besvarat enkäten strukturförändringar. Svars-om
frekvensen är mycket hög. Bortfallet fördelar sig jämnt mellan olika typer av
kommuner. Bortfallet någotär större i kategorin små kommuner under 16.000
invånare.

Av de kommuner de planerarsvarat att förändringarsom inför nästa mandat-
period Övrigtär det bara 10-tal fattatett beslut. är förslag till beslutsom om
förändringar. Av de än kommuner50 inte uppgivit några planerademer som
förändringar har de flesta uppgivit utredningsarbeteatt pågår.

PÅ VÄG FÖRETAGETMOT DET POLITISKA

Den norske statsvetaren Harald Baldersheim. ansvarig för samordnareoch av 5utvärderingen det norska frikommunförsöket. harav analyserat den kommunala
utvecklingen under de till fyra årtiondenasenaste tre i Norge. Han har beskrivit
denna utveckling i enligttre steg min mening är helt också förrelevantasom
den svenska utvecklingen de lokala självstyrelse- Ledelseav organen. og
innovasjon i kommunene. Baldersheim red, LOS-sentret 1990

Länge kommunerna med undantag för devar större städerna genuina sam-
fälligheter där gemenskapen grundades på ett medborgerligt medlemsskap
och där politikerrollen hedersuppdragett baserat på och förtro-var förtrogenhet
ende. Att och leda lstyra regel fråga praktiskt arbete.var en om

Uppbyggnaden välfärdsstaten innebar kommunernaatt utveckla-av successivt
des till parlamentariskt styrda myndighetsorgan. De blevförtroendevalda
parlamentariker, de ledande politikerna fick regeringsroll verkställ-ochen en
ande organisation ämbetsmän och kollektivanställdaav befattningshavare växte
fram. Medborgaren fick i första hand inta rollen Styr-partitrogen väljare.som
ningen skedde regler. Att leda kommunens huvudsakgenom arbete ihandlade

tillatt gällandeatt regler efterlevdesom inomse detaljerad budget.en



Dagens utveckling kommunernapekar attmot utvecklas till politiska företag.
Medborgarna blir i allt högre grad krävande konsumenter förstai hand. De
förtroendevalda fär sin roll delsutveckla styrelseledamöter de centralasom
politikerna, ägarföreträdaredels och revisorer. Myndighetsapparatensom
omvandlas till produktionsenheter. För vissa innebär det markandsanpass-en
ning, för andra övergång till konsultfunktioner eller isolerade specialistroller.

Med delar i minnet80-talsdebatten tycks det de tankarav oss som om som
präglade bland Civildepartementetsannat tänkande försök finnaett attvar en
hybrid samfålligheten och det politiska företaget.av Ambitionen göraatt
medborgaren kantill procument sta symbol för denna strävan.en som

Vår hypotes genomfördainför de enkätstudiema den ekonomiskaatt situa-var
tionen och betydande problem iden vardagliga förtroendemannarollen driver
många kommuner försök renodlaatt tankenmot på det politiska företaget. Mot
bakgrund vad framkommit dels i förtroendeuppdragsutredningensav som ar-
bete, dels i våra kontakter med kommunerna detta ingen djärv hypo-egna var
tes.

För ytterligare åtatt relief dagens situation indikerar gryende kom-ge som en
munal strukturrevolution vill återge några synpunkter från Kommunal-ett av
demokratiska kommittens betänkanden. Denna bild tecknades för ganska
exakt tio är sedan.

Några utvecklingslinjer, varit särskilt framträdande under 1970-talet, förtjä-som
att särskilt uppmärksammas.nar

Kommunstyrelsens roll i den kommunala organisationen har förstärkts. En-
orsak till detta de ökande kravenär pä samordning den kommunala verk-av
samheten. Inte sällan inrättas särskilda samarbetsorgan och utskott under
kommunstyrelsen sådanaför uppgifter.
När det gäller övriga nämnder har bl. effektivitetsskäl motiverat- a. samman-
slagningar tidigare självständiga nämnder. Detta gäller på såväl denav
sociala sektorn, det tekniska området kultur- och fritidsverksamheten.som
Parallellt därmed har emellertid också nämnder tilskapats. Exempel på- nya
sådana nämnder är personalnämnd, inköpsnämnd, konsumentnämnd och
invandrarnämnd.
Behovet samverkan och samordning mellan skilda verksamheter sigav gör-
gällande inte endast på central nivå även i kommundelama.utan Dettaute
behov är särskilt framträdande mellan skolan, fritidsektorn och den sociala
verksamheten. Konkret har det bl. tagit sig uttryck i ökade krav påa. geogra-
fisk samordning de olika förvaltningarnas omrádesindelning och ökatav ett
samarbete mellan berörd personal.



För tolka de signaler vár fångatundersökning är detatt betydelsesom nog av
värdera idéer strukturförändringar perspektiv denatt i tid det oftaom av har tagit

för struktur förändringar kulturförändringar någonatt generera av stor omfatt-
ning.

Innan redovisar pá enkätundersökningarvara ber skänkasvaren er en
tanke åt de i fortsättningen skall försöka skriva låroböckeripersoner som ämnet
kommunal organisation. Nedanstående exempel pa föreslagna benämningar av
kommunala nämnder med för i huvudsak grundskola och barnomsorgansvar
kan god illustration till dessa huvudvärk. Antagligenvara en personers är
dessa ordlekar också illustration demokratiskaatt organisationeren tillav sin

i huvudsaknatur har varit och antagligen kommer förbli iatt huvudsak vilje- och
behovsstyrda mál-än Latoch marknadsstyrda. gärna tankensnarare pendla
mellan dessa uttryck för dagens tankar tankaroch de Iág bakom beteck-som
ningar nykterhets- barnavárdsnämnder.ochsom

Barn- och utbildningsnämnd,
utbildningsnämnd,
Barn- och Ungdomsnämnd,
Nämnden för fostran.
Bildningsnämnd,
Pedagogiska nämnden,
Fritids- och bildningsnämnd, m



FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR.2.

kommunalaDen nämndfloran har betydande skillnadertrots mellan de riktigt
kommunerna och destora mindre uppvisat likartad kåma.En för dettaen garant

har varit de obligatoriska nämnderna inom de specialreglerade områdena. Trots
det fortlöpande skettatt justering nämndorganisationen i mångaen kommu-av
har det existerat kommunal normalorganisation.ner Denen relativa enhetlig-

heten har under de åren delvis brutitssenaste frikommunerna. Det förstaav
principiella brottenstammar från skiftet mellan 70-tal och 80-tal när införandet av
de kommundelsnämndemaförsta innebar brottett detmot sk odelade

princip för beslutandeansvarets kommunala organ.

Dagens situation är annorlunda 80-talets.än Den föreslagna kommunal-nya
lagen kommunerna frihet välja nämndorganisation.ger att Den bild här skall

präglas tillpresentera icke ringa grad den nyakommunallagensen möjlighe-av
kvarstårDock ocksåter. betydande del den trenden rått under denav som

delen 80-talet att del de tillkomnasenare av sent nämndernaen awecklas.av
Det gäller bland konsument-annat och invandramåmnder

Justeringar,2.1 omgrupperlngar och omstrukturerlngar.

redovisaFör de förändringaratt föreslagits i någraoch fall beslutats isom
förkommunerna den kommande mandatperioden har delat förändringarna

i kategorier.tre

Justerlngar, betecknar den typ förändringar skeri samband medav som en
rutinmässig översyn nämndorganisationen. Det gällermer företrädesvisav

innebärförslag att enstaka frivilliga nämnder awecklas.som

Omgrupperingar, betecknar förändringar där fristående nämnder slåsnu
ocheller där existerande påtagligtnämnder utvidgadesamman ges ansvars-

områden.

Omstruktureringar, betecknar genomgripande förändringar innebärmer som
fårkommunen nämndstruktur.att en ny



Den följande redovisningen de olika kategorierna förändringarav sker förstav
samlat för alla svarande kommuner. l den män det finns påtagliga olikheter som
kan relateras till politisk majoritet ocheller storlek detta i samband medanges
eventuella kommentarer.

3. JUSTERINGAR.

Av de totalt 172 kommuner svarat planerarattsom eller har beslutatman om
förändringar är det 21 förändringarnaattsom enbart innebäruppger nämn-att
der awecklas.

Nedan redovisas nämnder enligt enkätsvarensom awecklas och intesom
släs uttyckligen med nämnd.samman annan

1510152025
Personalnämnd 65 23
Räddningsnämnd 111 22
Trafiknämnd 78 19
Trafiksäk. nämnd 83
Teknisk nämnd 119
Fastigh. 60nämnd
Konsumentnämnd 64
Överförmynd. nämnd 122
Turistnämnd 21
lnvandramämnd 16
Gatunämnd 32
CBK 46
Hamnstyrelse 44

Siffran inom i mångahurparentesen kommuner sådan nämnd finnsanger
idag

Den bild här framträder är i allt väsentligt fortsättningsom pá den tendensen
fanns i samband med mandatperiodskiftetsom 198889. Mest påtagligt i för-

hållande till tidigare förändringar är avskaffandetatt fastighetsnämnderav
aocelerar, fran ätta 8889 till dagens 13. Procentuellt någotär det ocksa en
ökande andel kommuner avskaffar personalnämnder,som konsumentnämnder
och invandrarnämnder.



ökar tillBenägenheten nämnder med kommunernas storlekavvecklaatt upp
är dock olikakommuner.mycket mellan40.000 invånare. Variationerna storca

politisk majoritet har betydelse för vilka nämn-Det finns ingen klar tendens att
der awecklas.som

planerade nämndawecklingen detSom försvinnerdirekt ettföljd denen av
I enkätsvarenförtroendeuppdrag. kommunernarelativt antalstort uppger

drygt 2.500 Siffran korresponderaruppdrag.försvinnerdetsammantaget att
nämnder Dock kvaliteten i250 försvinner. ärrelativt väl med antagandet att ca

har de uppdraginte specificeratdessa antal kommunerdata Etttveksam. om
uppdrag också inkluderarordinarie eller uppgiftenförsvinner enbart ärsom om

suppleantuppdrag.

Enligt framkommit i denI nämnder. de förslagskiftet 8889 försvann 158 som
drygt somföljdförsvinner 170 enbartundersökning nämndergenomfört av

antaletbetecknas justeringar. minskarDärtillden förändringar härtyp av som
och Totalt tordeomgrupperingar omstruktureringar.nämnder följd an-som av

överstiga 250.talet nämnder försvinnersom

försvinneriuppdragEtt nästan fjärdeknappt atttiotal kommuner vartuppger
uppgivna antaletAllmänt innebär det attderas nämndorganisationar. settnya

försvinner.uppdragomkring 8e till 10evart vart

OMGRUPPERINGAR.4.

nämnder med utvidgattillskapandetsammanslagningar ochnämnder av nyaav
skolaområdena; miljö bygg,hand fritid-kultur,ansvarsområde berör i första --

området.tekniskabarnomsorg mån deti visssamt

trend. Mellaningenkulturnämnderna ärsammanslagningar ochfritids- nyav
kulturnämnd-fritidsnämnder ochsinakommuner1986 och sammanförde 2389

Totalt 50planer finns realiseras.deTrenden förstärks 9192 somomer.
frifidsnåmnderna ochihopavsikt läggaförkommuner de har attattuppger

kulfumämnderna.

nämndorganisationtill frimöjlighetenföreslagnaSom följd dendirekt aven
området kan förslagomobligatoriska attspecialregleradeinom detäven

byggnadsnåmndernahälsoskyddsnämnderna medochsammanföra miljö- ses.
under den inneva-6antal frikommunerprövad iDenna konstelation är ett

kommuner.i ytterligare 36planeras dettaEnligtmandatperioden.rande svaren



Dessa båda fusioner är vanligast i små medelstorade och kommunerna.
Fördelningen framgår i figuren nedan.

Antal 1Fritid och kultur
kommuner 2Miljö och bygg

20-
1717

1415-
1110 810-

5
1 2 1 2 1 2 1

0 Antal inv.kommun210.60O 10.600 16.101 +31.501
16.100 31.500

Inom verksamhetsområdet skola förskola tycks förändringarna på nämndsidan-bli betydande. Såväl den föreslagna kommunallagen somförändringarnya avlagstiftningen inom skolområdet har sannolikt påverkat många kommuner attföresla nämnd med samlaten för barnomsorg och grundskolan.ansvar Att för-
ändringen också innebär de ofta hårtatt belastade socialnämnderna befrias
från barnomsorgen har sannolikt också betydelse. l kommuner49 finns planer
på avskaffaatt den nuvarande Skolstyrelsen och dennaersätta med nämndenför grundskola barnomsorg. Av förslagen döma kommer detatt här uppståatt-

mängdolika beteckningarnaen dessa nämnder. Namnfloranav bliattsynes
sällsynt rik för med i princip likartadeorgan uppgifter.

För denna typ förändring finns detav markant skilnad knuten till deen politiska
majoritetsförhållandena. Kommuner med borgerlig majoritettycks benägnamer
att genomföra denna omgruppering. Figuren nedan illustrerar hur dessa olikhe-

förhållerter sig till kommunstorlek och politisk majoritet.

Antal
kommuner

15

10

2 s

Antal inv.kommun
10.600 10.600 16.101 31.500-

16.100 31.500 -

26



beteck-denförändringar typplanerasområde där det somavYtterligare ett
kommunerområdet. Tjugofemtekniskapå detfinnakanomgrupperingarnar

nämnd. Itekniskfrågorna itekniskasamla deplanerar enattatt manuppger
fastighetsförvaltningallsamtidigtdettakommuner görsdessa sommånga av

fastighetsbolag.kommunalanybildadeexisterande ellertillöverförs

OMSTRUKTURERINGAR.5.

påplanerharkommun10.eframgår merfått omkring enattde varAv svar
två huvud-detHär finnsnämndorganlsation.sinförändringomfattande av

inrättaförplanerar attkommuner5-7Den somrepresenterastendenser. avena
finnerBland dessa kommunerorganisation.beställar utförarskheltäckande - - Östersund.Sundsvall ochSollentuna,Oxelösund,Norrköping,Linköping,

denskiljalösning är atti dennanågra. Kärnanytterligare avdetfinnsAntagligen
kommunaladendelenstyrandefrån den orga-verksamhetenproducemade av

kontraktbeställningar.direktiv i formfå sinaProducenterna skall avnisationen.
upphandlarefunktioneni detta systemnämnderna harfack-traditionella avDe

egenskapiuppföljningsansvarocksåsådan har ett avSombeställare. man
Dalamodellen förden skmedlikhetervissaModellen harmedborgarföreträdare.

landsting.Kopparbergs länsisjukvården

byggaplanerar attkommuner20knappahuvudtendensen år de somandraDen
kommunerde 3representeras somnämndorganisationer. Extremen avhelt nya

mjuk.hård och enentvå nämnderarbeta medavsikt attförhar
däri-tiotal kommuner.EttRagunda.ochKävling. VellingeärExtremisterna

nämn-på eller fyrafördelningÅstorp treförWaxholm haroch stannat enbland
inklu-ungdomnämnd för barn-,påuppdelningflera fallifinner enHärder. en

nämnd föroch samtvård-kultur, nämnd för enoch omsorgutbildningsive en
medlösningdennaTrollhättan,ochl två parassamhällsbyggnad. fall, Haninge
meddockkommundelsnämnder lyserTraditionellalokalainrättandet organ.av

i de allra kommunerna.störstautomfrånvarosin



10.

Den första de här nämnda huvudtendensernaav finner framför allt i störrekommuner, den andra i något mindre kommuner. Bland de kommuner somenligt enkäten framträder pionjärer finns detsom såväl borgerligt social-somdemokratiskt styrda. Flera kommunerna i dennaav kategori har under mångaår arbetat med och diskuterat förändringar sin nämndorganisationen.av
Noterbart i detta sammanhang är tvåatt de första sk kommundelskommun-av

Örebro.Eskilstuna ocherna, efter tre mandatperioder med heltäckande
kommundelsorganisation planerar bortatt tanu de centrala facknämnderna.

FRIKOMMUNFÖRSÖKETe. NÄMNDSTRUKTURERNA.OCH DE NYA

De kommuner före årsskiftetsom 199091 varit frikommuner tillhör inte dekommuner framträdersom pionjärer.nu Omsom räknar in de förändringar
den andrasom generationens frikommuner genomförde inför den nuvarandemandatperioden blir dock bilden delvis sammanslagningaren annan. miljö-avoch hälsoskyddsnämnder med byggnadsnämnder är enfrikommuninovation,

likså inrättande äldreomsorgsnämnderav se bilaga till SOU 199125.
Frikommunförsöket har påverkat knappastmen styrt den utveckling som nutycks blomma Av deut. tidiga frikommunerna är det tre i nuläget tyckssomplanera några genomgripande förändringar.mer Två dessa kommuneräravtidigare intesom utnyttjat möjligheter fri nämndorganisationen Haninge ochVarberg. ÖrebroDen tredje är avvecklar sittsom nu centrala komplex fack-avnämnder. Ytterligare några frikommuner justerar sin organisation. Så exempel-vis Hällefors inrättar eko-nämndsom ochen awecklar sin tekniska nämnd.

Trots det framförda är det viktigtovan hållaatt i minnet frikommunerna,att dockmed vissa undantag. fortfarande kommer tillhöraatt den relativt begränsade
kommunergrupp brutit frånsom traditionellupp en nämndorganisation. Fri-

kommunernas erfarenheter. på ochgott haront, sannolikt spelat betydandeenroll i de diskussioner förs i många kommunersom angående förändringar avnämndorganisationen. Av de fått kan ocksåsvar till fleraattana oss avfrikommunerna etablerat klimatett innebärsom att det finns god beredskapentill löpande justeringar de lösningarav prövats. Förvissosom knappastserfrikommunerna det alternativett återgåsom att till gammal nämnd-en
organiation. dock tycks flera dem befinna sigav mitt i ett utvecklingsarbete

innebär prövande.ett Såsom tycks också fallet med flera de kommunervara avunder längre tidsom utnyttjat lokalorganslagen.en Värderade över längreentidsperiod är det inte osannolikt frikommunernaatt kommer fram-som attgruppstå pionjärer frågasom utvecklaatt ändamålsstyrdaom nämndorganisationer.



SMÅTI7. KAOS l STORT.|LINJER

Får kommun helst Svarethuren ut är jakande.som Trotsse dettanog numera
kommer tramledes kunnaäven att rita, inte så inog fall någraett. få,vartom
exempel på kommunala normalorganisationer.

Möjligen kan efter den kommande mandatperioden dela kommunerna i
tydliga innovationsklasser. fårVi sannolikt kategori efter årsskiftet inteen som

ut är vid kommunser att skallsom Vi får ytterligareen ut.vana kategorise en
awiker inte sig artträmmandeEnsom ter tredje kategorimen som utgörs deav

nuvarande kommundelskommunerna tycks söka sig vägarsom nu utanegna
striktett modelltänkande.

En stor kommuner kommer att genomföra justeringargrupp och omgruppe-
ringar.

Sammantaget tycks halva kommun-Sverige sträva efter det politiska företaget,
den andra halvan möjligensträvar emot.

Sist inte minst tveksamheternatycksmen i mångastora kommuner. En signal
detta är den mycket osäkerhetom stora tycks råda vad gäller hur förvalt-som

ningarna skall organiseras. Många förvaltnings-att strukturen skall tör-anger
ändras följd ändrad nämndorganisation. Hursom denna förändringav en skall
ske är dock mycket oklart.

Trots betydande osäkerhet är det dock vissa tydliga linjer kan skönjas.som

A. Samordning skola barnomsorg kommer innebära behovatt brytaattav-
barnomsorgenut från de traditionella socialnämnderna.

Socialnämndernas Ädel-retormenökade belastning i och med kommer. påverkaatt nämndorganisationerna i kommunerna.
Färre och nämnder ärtyngre klar tendens i små kommuner.en storasom. Kommundelsretormen är inte död på väg attmen mogna.. Den redan rådande utvecklingen med minskatett antal nämnder och en. minskning antalet förtroendeuppdrag kommer accelerera.av att
Vi tycks få målgruppsorienterad terminologi för de kommunalaen mer. nämnderna.

G. Specialiseringen de kommunala förvaltningarna fortsätter i de mindreav
kommunerna, sektorstörvaltningarkontor inrättas i 20-tal kommuner,ett
inte minst gäller detta inom sektorn miljö- och hälsoskydd.





Kommunala framtidsbilder

Undersökninggjord Nordiska UtvecklingsinstitutetAB Frösönav

Lars-Inge Ström





framtidsbilderKommunala

kommunala ledningenHur på framtiden Vilka de frågornaden avgörandeärser5
och hur handhasskall de

Att den sektorn helhet svåra, vägröjandeoffentliga står infor beslut vi.vetsom men
A kan svårare undersökningenMen vad det innebär här har försöktDenattvara se.e

fånga några frågeställningar 21 påståenden.viktiga formulerade Dessa kansom
instämma helt eller delvisi eller delvis uppfattningha helt eller motsattman om.

svarsalternativenGenom fyra skapasde nyansering av svaren.

gått till de kommunerFormulären har s.k 50-urvalet,ingick i detsom som
kommunalforskningsprogrannnet Följande kommuner ingåranvände. Upplands-i

Tierp,Nacka, Uppsala,Väsby, Tyresö, Enköping, Vingåker, Katrineholm,
ÖstraEksjö,Gnosjö,Valdemarsvik, Tranås, Ljungby, Torsås, Kalmar, Borgholm,

Örkelljunga,Göinge, Bromölla, Staffanstorp, Kävlinge, Sjöbo, Trelleborg,
Halmstad, Partille, Munkedal, Lysekil, Bengtsfors, Vänersborg,Tranemo,

Töreboda, Lidköping,Grästorp, Kil, Hallstahammar,Kumla, Surahammar,
Ånge,Bollnäs,Avesta, Härjedalen,Västerås, Säter, Robertsfors, Sorsele,Berg,

Överkalix, Kalix, Gällivare och Luleå.

skickats till kommundirektörenEnkätema har motsvarandeeller tjänsteman, till
ordförandekommunstyrelsens och andre vice ordförande.till vice eller Vem som

eller andre vicevice ordförande försättsbladet påframgår enkätsvaren.svarat avav
150Sammanlagt det skulle ettpersonervar svar.som avge

har inte kommit inom angiven femEndast in något tid. Ikommun med svaren
endast politiker har endastkommuner har kommunerIsvarat. sex

eller gjortkommundirektören befattningshavare det. övriga fallmotsvarande I
blandning administratörer.från och Svarenförekommer politikerav svaren som

fullständiga ilämnats fall.är utom sex

ligger svarsfrekvensen Av kommundirektöremaGenomsnittligt har80 procent.
politisktdeAv 7390 ansvariga har procent svaratsvarat.procent

har plus vänsterpartiet absolutsocialdemokraternaAv de utvalda kommunerna
samlingspartiet, centerpartiet och kds harModerata folkpartiet,majoritet i 20.

åtta miljöpartiet vågmästarställning.18 fall. I kommuner Iiabsolut harmajoritet
andra oklara majoritetsförhållanden.finnsfyra kommuner
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Urvalet till följande jämförelser.möjligheterger

-föreligger några skillnader mellan politiker och tjänstemän i bedömningen av
framtiden

-föreligger några skillnader mellan borgerliga politiker och socialister

någon betydelse kommunen eller liten-har det Gränsen dragits vidharär storom
50.000 invånare

-spelar någon avgörande roll ligger idet eller södra Sverigeortenom norra

finnaTanken bakom frågorna har varit försöka orsaker till fallitatt utatt svaren
gjort. Finns inte avgörande skillnad mellan tjänstemän ide det politiker ochsom en

på styrs Ar det inte vidare skillnadhur kommun kommunsynen en en enom
majoritetföreträds socialistisk eller borgerlig med frågoravseende på de somav

ställts så fallet, ha betydelse låg iDet skulle vidare, kommunenvar norraom om
få kommuner majoriteteller södra Sverige. Den politiska kartan har borgerligmed

Dalälven. urvalet finns det endast sju styrdaI socialistiskttre mot ánorr om
urvaletskommuner. Det innebär 35 samtliga styrdasocialistisktprocentatt av

ligger Dalälven.kommuner norr om

Föreställningen kommunernadet de med sina överlägsnaäratt stora resursersom
idéerutvecklingen verklighetsbakgrund Genombrottethar den någon förstyr nya

enligt sådant ske först i de kommunerna kommaskulle sedanochsynsätt attstorett
inte någraspridas till periferin. Urvalet innehåller de storstadskommunerut tneav

invånare,finns i landet. finns det kommuner med 50.000Däremot översom sex
svenska grundskulle kunna tillhöra den ledargrupp kommuner avavsom som

blandha delvis istorlek och resursinnehav skulle kunna uppfattning annaten annan
europeiska gemenskapen.frågor denom

påståenden21

handlarhuvudområden.i följande Den förstaPåståendena indelade avdelningenär
deltagande. Kan dendemokratin utslag aktuella gradenett av avom som

allvarligt fortsättademokratin påverkasminskadeltagande Kan ungdomenutan att
får långtgåendedet konsekvenserlågprioritera partipolitiken,att utan att



Vidare, demokratin effektivitetsbegreppetär förenlig med Såväl demokrati som
effektivitet mår bra konkurrens Det deökad är skall utnyttja denav personer som
kommunala servicen dessutfominingskall bestämma Så tvååromsom
påståenden formulerade.

Efter detta block funderingar kringkommer antal ekonomi. Kan kostnadernaett
deninom kommunala öka ellerfortsätta måstesektorn någon dra i bromsarnaatt

skallHur det i så fall den skenandetill kostnadsexpressen Skallstoppatt
personalen minskas hela det kommunalaKan det ske området eller skallöver en
viss verksamhet helt fotenstryka på

Statsbidragens beskattningsrättenuppdelning och andra viktiga spörsmål förår
framtiden. Ar förändringsfaktomekonomin iden främsta kommunerna

Politikerrollen har blivit uppmärksammad. Harflitigt vi de politiker vårsom
problemlösning fordrar vieller skulle kräva kompetens hos dem Finnsen annanl verkligen någondet politiker kan forna tiders folktribun,sägasmotsvarasom som

folkets krav och och driveranspråk sina dem med tålamod ochtar egnasom
envishet Eller befirmer administrativadetsig politikern etablissemangets sida

saknar därmedoch försvaraväljarna kan derasnågon intressensom

Två påståenden decentraliseringen utvecklats under år ochägnas som senare; behandlasavslutningsvis europeiska integrationen.två den Hur påverkar denom; i kommunernai och egentligen denvad vi processenvetoss om

Alla påståenden och tillhörande redovisas i bilagasvar

påståendenSex demokratin.om

Antalet kommunala förtroendeuppdrag minska under 90-taletkommer att

förtroendevalda demokratin påverkas negativtAntalet kan minska attutan

främlingskap för partipolitikMedborgarnas, synnerhet deti ungdomars, är största
lokala demokratinhotet denmot

demokrati och effektivitetmotsättning mellanfinns grundläggandeDet en

verksamhetsområdenakommunala kan ökakonkurrens inom deEtt ökat inslag av
omsorginflytande inom vård, utbildning ochmedborgarnas
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enskilda,Den viktigaste demokratifrågan under 90-talet hur ärär som
skall kunnaregelbundet kommunalberoende fungerande få ökatservice, ettav en

tjänsterinflytande kvalitet utforrrming dessaochöver av

samstänunighetVid granskningen det första påståendet märks råderstorattav om
minska ellerden kader förtroendevalda finns idag kan denatt snarare attav som

måste Instämmerminska. Nivån ligger 50 procentenheter. delvisklart över gör
inriktning påytterligare dryg tredjedel, så klartotalt det Av heltär svaren.en en

fyra politiker.uppfattning individer, bestämtenstakaär närmaremotsatt
Vi kan, förväntaden här allmän,exponerade opinionen minskningärom oss en av
antalet förtroendevalda under 90-talet.

Antalet förtroendevalda demokratin påverkaskan minska negativtattutan
Instämmer helt 67 endastprocentenheter tjänstemärmen, 40gör menav av
politikerna. Det innebär förklarasskillnad åsikter, kani politikernaattaven som
rimligen vad deras arbete betyder.vet

Av helt eller delvis politikeruppfattning 20 procentenheter 11är blandmotsatt mot
tjänstemärmen. Men majoriteten for delvis instämmandehelt eller tyder ändå påett

antalet förtroendevalda inte tabubelagt. Diskussionen huruvidaatt är om
demokratin fråga mängden deltar finns iär märmiskor svenskten om som
kommunalt liv sedan de reformemas antalet förtroendevaldatid, då sjönkstora
kraftigt. Idag inte den frågan likaär laddad vad vi kan svaren.se av
Rädslan demokratin skulle skadas förtroendevaldaantalet ytterligareatt om
reducerades inte särskilt påtaglig.är Det fråga kvalitet kvantitet.är änom meren

Det står i kontrast till vad den allmärma framhäva sådebatten brukar snart
nedskärningar politiska uppdrag aktuella. Folkstyret kan dock inte tåla vilkaärav
inskränkningar i antalet förtroendevalda helst. Någonstans går gränsen motsom
fåtalsvälde. Det går inte några skillnader i materialet vad partipolitiskatt se avser
tillhörighet eller bostadsort.

Beträffande det tredje påståendet medborgarna främstoch då ungdomarnasatt
främlingskap för partipolitiken det hotet lokaladen demokratinär största kanmot

tjänstemännen övertygade politikerna,noteras, är ungdomensatt än attmera om
och andras partipolitiska främlingskap verkligt hot demokratin.är ett mot

Att ungdomen under år visat tynande intresse för partipolitiken inteärettsenare
bara svenskt fenomen. Runt i världen partiernakämparett med få sinaattom oss
budskap stå sig i konkurrensen ungdomens uppmärksamhet. Menatt inte baraom

människor tenderar vackla i sin inställning till politiska partier.attunga

ÅterväxtenOm det lokala självstyret skall utvecklas kräver det iengagemang.
många politiska partier klen. Om inte detär svenska partiväsendet finner former för
förnyelse kan problem uppstå med kontinuiteten i våra kommuner.
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skönjbara.inteboendeorten ärellerblockenpolitiskademellanskillnaderNågra

effektivitet Det ärochdemokratimellanmotsättninggrundläggandeFinns det en till.ställningfrågornakontroversiella taattde mestavnog en

skallmånganäri sakensdet atteller ligger natureffektivdemokratinKan vara benägnamånga attfall så ärilidande Det är varteffektiviteten somblirbestämma
likaoffentlig sektorstyrddemokratisktfågår inteDet attuppfatta saken. en

skulleSkäletvinstmotiv.sina varadrivetnäringslivet,privatadet aveffektiv som ochägdoffentligtdrivaincitamentpersonliga attoch envinstintresseavsaknadL av möjligt.effektivtsåverksamhetstyrd somidemokratiskt

harTjänstemärmenföljande sätt. eniskillnader utsigvisar som serHär svareni del-förmajoritetharpolitikernamedandelvis,helt eller eninstämmerförmajoritet; ändåspeglarinte nogSkillnaderna stora,uppfattning är menhelteller motsattvis frånsakenDekategoriernabåda representerar.de seri synsättskillnadden som möjligtblir detdelvis, representerarinstämmernyanseringdenMedhåll.olika somi demokrati ochförenaskalldet attflestadeså, atttrortolka attsvaretatt uppnå högrekanhurpå och systemet enberordeteffektivitet, omattmen
verkningsgrad.7

måsteförena, systemetomöjligaprioriinte att meneffektivitet ärochDemokrati a
Effektivitetsreso-möjligt.bliskalldetföreträdaregodaochstrukturer omgodaha

knappastkanmeningindustrielliEffektivitetöverallt.intenemanget passar
samhällsservice.appliceras

inflytande EnmedborgarnasökaserviceområdenviktigaflerapåkonkurrensKan majoritetklarEnsamhällsdebatten.aktuellafrån denåterklangmedfrågaannani delvis.helt ellerinstämmertjänstemännenbland
l

angelägenheter motstyrningen gemensammapåståendet är, att avbakomTanken sakerför hurengagemangetnödvändigtvisintemonopol gagnarkommunala
väsentligainomensamrättoffentligasdetKankostar.devadochfungerar

delaktighetkänslanmänniskor frånfjärma avserviceområden

tillhandahållerDetkallat det.någon gemensammaharStällföreträdarsamhälle
gradmotsvarande ärIinte.ellerbryrmänniskorvanligavisig ossnyttigheter vare tänkbara sätt.bästagörsproducerasdettillberedda attatt somseinte hellervi får deDetmedborgare. somangelägenhetmininte somärKostnadsbevakningen

sköta.detförbetalthar

idelsanningdet ellerhel-liggerkommundirektörer enatttio menaråttaMer än av politikerna ärhälften avDrygtökar inflytandet. avkonkurrenspåståendet att
uppfattning.samma
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skulle fälla utslag. Menpolitisk tillhörighetsigskulle förväntaHär attman
heltåttai majoritet bland depolitiker inte är motsattsocialdemokratiska år som av

tyckerblocket. Av demfrån vartderadet fyrasjälva verket attIuppfattning. är som
borgerliga politiker.liten majoritethelt riktigtpåståendet ärär en

enskildahur de90-taletunder ärdemokratifrågan ärviktigasteDen som
kommunal service skall kunna fåfungerandeberoenderegelbundet av en

dessatjänsterutformningkvalitet ochinflytandeökat över avett
politiker tjänste-skillnader mellan ochavgörandenågraföreliggerheller härInte

meningsmotståndare.politiskamellanellermän

vill ökattillfrågade kommunerna50inom demajoritetkvalificerad ettEn se
förefal-Bnrkarinflytandettjänster.kommunensanvänderfrån deminflytande som

så markeradpolitiker. Med klanochbåde tjänstemänler enaccepterat avvara
underkraftigtbnrkarinflytandet ökabordepolitikersärskilt vårafråninställning

90-talet.

politikerskillnaden mellanförsta ärefter deintrycket attallmännaDet svarensex
betraktat.varandra, kategorierliggerliten. Depåfallade näratjänstemänoch är som

långasig Iskullefinns vänta störreskillnaderDärvarjei man gap.snart sagt svar.
deförklarasDet kanbedömningar-na.ide attförefallerstycken överens avvara
intekommunala frågor,analyssakligEnvarandra.sådagligen lever somnära av

med ledaransvar.gjordskiljelinjer ochpartipolitiskt årspeglabehöver personerav
itillsvidareverkar hållaDen hypotesenslutsatser.likartadetillformaskommer att

frånfrån tjänstemän, socialisterpolitikerskiljagår inteundersökningen. Det att
elitenstyrandefrån mindre. Denkommuneroch intefrån söder störreborgare, norr

långt.såhäråsikter,identiskatämligenhari våra kommuner

påståenden ekonomin.Sex om

årendeunderminska närmastemåstekostnademakommunalaDe

nödvändighet dc kommunalabliPersonalinskränkningar kommer att omen
minskaskallkostnaderna

hela verksamheteravvecklasuccessivt få90-taletunderVi attkommer

drivkraften pågåendeförviktigaste dedenförutsättningama ärekonomiskaDe
kommunernaiförändringarna

detbeskattningsrätten föravgörandeärkommunala attfriadenåterställandeEtt av
betydelsenågonskall hasjälvbestämmandetkommunala

pågenerellt stöd baseratbetalades ettstatsbidragen ettutönskvärt somDet attvore
indikatorerekonomiskaochsocialademografiska,antal



lyderKostnaderna måste minska,påståenden hängerförsta samman.trei iheltinstämmerpå demmarkeringarStarkastående somett.nummerr hälftenoch i det närmasttjänstemännen avhälftenKlartståendeL än avmer
instämmermed demTillsammanpåståendet.helt iinstämmer somlitikernao avvikandeAv dem harkategorierna.tio i bådaåtta endet drygt somlvis är av blandmening;delvishar motsatttjänstemännendet fempfattning ensomär av

tio.detolitikerna är

fåsvenskarnakommersanningen, attpolitiskaspeglar den enDmsvaren går.valkommande år hur höstensunder oavsettkostnadsrninslcning;ommunal
sparaskall kommunernahurvlen

i helt.instämmamajoritet kanlösningersonalinskrånlcningar denär en
påmajoritetförkrossandedetdelvis ärinstämmermed dem enFillsamman som

kategoriernai båda90 procentiver

signifikantaheller några andraintefmnssåsamstämmigheten ärEftersom stor
tydliganågrainte våren 1991detfinnstillDettalvvikelser trotsatt rapportera.

klaraförpersonalnedskämingar atttillämpabörjatpå kommunerna ännuecken att
kosmademaoch äldreomsorgenbarn-inomfrämstTvärtom Detkonomin. är

uppenbarligenharadministrationen. Där en nyminskning inomskervissEnkar.
medsysselsattpersonalpåskäroch kommunBådekommit.d nerstat

så kanpappersarbetet,mindre tillochverksamhetenfolk tillMeradministration.
sammanfattas.rhållandena

verksamheterallapersonalen inompåindrametoderandradet äninns att
försvarbartinteDet attdiskuterats. ärlängeavskaffande harosthyvelnsrågan om expansivadentillkommit underverksamheterbehålla allaloppet somlångadet blirdetpåsedanprioritering och satsa somhårdbättreDet göra-rioden. är att enu i debatten.någraanserar,

politikerna.blandtjänstemännen änblandStarkareundersökningen.istödhari - majo-svarsalternativen,två förstadeihopläggerinteskillnaden är stor omen helthar motsattpolitikerfemdeövertygande Av ensomdäremotteten övrigt.iskillnaderIngasocialdemokrater.ochborgerligafyrappfattning är en

kommunernafår accepteraVad att nyavärderingsmönstrendetad är styrsom tio.niodelvis. Detellerhelt avanserdetPengarnaegångar är styr,som. tjänstemän.ochpolitikerblandråderuppfattningaramma
idelvisinstämmerPolitikernafrågor.i flerafunnitstendensmarkeras somär en ställaoförbehållsamttilltvekande attnågotPolitikerna ärutsträckning. meratöne ändå klar.förefalleruppfattningenMenframför.påståendetmeningdenbakomig Detmed.hållerdevadordentlig översyntvingats avgörahar enommunema ekonomisktintefinnsDetnedskärningar.ochomorganisationeruderar finns detframtidInomområden.allapåexpansion snarenständigförtryrnme politiker.kommenteraräldreomsorgen, enochbarn-klaraförekonomi att-ndast



Den kommunala beskattningsråtten lokala självstyrelsengrundpelare för denär ien
vårt land, exklusivitet intemationellt. denmedVad skall skemen en

Åtta tio, politiker i påståendetoch tjänstemän, delvisinstämmer helt ellerav att
beskattningsrätten avgörande för sjåvstyrelsensden kommunala Avär destatus
politiker påståendet socialdemokratfelaktigthelt endastår ärattsom anser en av
totalt sex personer.

Det intressant hur skattestoppen egentligen mottagits inomatt vetavore
kommunledningarna. Här får endast fingervisning. Budskapet denär, atten
kommunala beskatmingsrätten så viktig för den kommunala självstyrekenär att
den måste återställas.

En väsentlig faktor i kommunernas finanser statsbidragen.ärannan
Sluta med dela stödpenganta flera nio tioposter Detatt heltupp anser av
eller delvis riktigt.

Precis i förra påståenden det politikerendast mellan och tjänstemänsom ärgruppen
det finns studerbar skillnad i åsikter. frågaI partipolitisksom majoritet ien om

kommunerna, i landet kommunen ligger och den eller lien harär såvar storom en
här långt inte gått urskilja.att

påståendenFem politikerrollenom

Politikerrollen i kommunerna måste förändras under de kommande åren

De ledande politikerna-kommunalråden- idag i allt för hög grad delär denen av
kommunala förvaltningen

Av effektivitetsskäl det viktigtär politikerna kommer ifrånlängre denatt
professionella förvaltningen

Politikerna kommer alltmer få renodlad beställarroll i förhållandeatt till allten en
mindre politiskt styrd förvaltning

Den framtida politikerrollen kräver kompetens dagensänen annan

Alla påståendenär lokaliserar systemfel inom kommunal sektor. Att finnsdetsom
invändningar den politikerroll vi dagligen ställtmot tvivel.är Et deser utom av
tydligaste utslagen i hela undersökningen finns här. Praktiskt alla på-taget attanser
ståendet det nödvändiga i förändring politikerrollen helt ellerom delvisåren av
riktigt, 96 procentenheter för tjänstemännen och 93,för politikerna Hår finns heller
inte några viktiga skillnader i fråga fördelningen mellan de olika svarsalternati-om

Alla något måsteär politikerrollenatt göras vilkenven. politisktense om oavsett
uppfattning har eller i landet bor. Vad bör görasman var man
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Kritiken politikerna de i alltmot för högatt grad kommit identifierasatt med denadministrativa ledningen har varit klar och komprornisslös. Politikerna skall stå förmålen och utvärde Verkställigheten inteär politisk uppgiften utan enÅttaadministrativ tio instämmer i påståendet,av helt eller delvis, politikern iattalltför hög grad delär den kommunalaen förvaltningen.av Men det finns enintressant förskjutning mellan svarsalternativen. 41 procentenheter avtjänstemännen 19 för politikernamot instämmer helt i påståendet. Delvisinstämmer 40 procentenheter tjänstemännen och 62 förav politikema. Skillnaden22är procentenheter i båda fallen

Kommunalråden, de huvudanklagade detnär gällt stå för administrationenatt näraoch och för långt ifrån väljarna, förefaller inse vad skett. De står visserligensomenligt inte så tjänstemännen,utsago näraegen den Tillsammanssom gruppen anser.deär två första svarsalternativen uttryck förett ändring måsteatt ske.en

I påståendet det efatt f ekti vite tsskälav viktigtär politikerna kommeratt längrefrån den professionella förvaltningen kan vi tydlig skillnad. 44seen procentenheterbland tjänstemännen instämmer helt i påståendet, medan endast fem procentenheterbland politikerna tycker så Skillnaden 39är procentenheter Tillsammansstor. ärdet 9nära tio tjänstemän heltav eller delvissom det effektivitetsskälärattmenarär avgörande för politikemasom att skall avlägsnas från den administrativa sfaren.33 procentenheter politikema delvisärav uppfattningmotsatt ochav åtta heltavuppfattning. Härmotsatt finns kraftig spärmvidd i åsikternaen vad ärom somgrunden till ändring politikerrollenatt en av måste ske.

Hur skall politikerna förmås lämna administrationenatt det vadärom nu sommåste till för effektivisera förvaltningenatt Att gränsdragningengöra tydligare ärvad många skall ökadtror effektivitet.ge en Politikerna skall kanske drivaspecifika frågor de för med sinsom svarar politiska heder de bliratt genomförda.Valrörelsema kommer då behöva skiljasatt för de kommunalagöraattspörsmålen tydligare. Frågorna skulle kunna kopplas tydligare till den individ somdriver dem. På så skullesätt politikern bli både beställare och utvärderare, sommånga efterlyser, den har intressesom ett frågornaeget drivs hematt ochavdärmed politikengör spämrande. Idagmer förefaller det politikern måstesom omfå sitt behov spänning tillgodosettav sitta förvaltningen.näragenom att

I kommentar framhåller kommundirektören en detta är syrmerligenatt allvarligtettproblem. Blandningen politiska och förvaltandeav uppgifter leder till bådaattdåligt.fungerar Problemetsystemen måste uppmärksammas tydligare. En uppgiftför kommunallagen, vårmenar sagesman.

Men kommer bli beställan-olldet föratt politikernaen Vill de ha det så
I påståendet politikerna kommer fåatt renodlad beställarrollatt i förhållandeen till

allt mindre politiskt styrd förvaltningen instämmer 42 procentenheter avtjänstemännen 24 förhelt politikema.mot Men tillsammans det nioär tioavtjänstemän och åtta tio politiker ställer bakomav de två förstasom svarsalter-uppnativen. Det finns således klar majoritet fören beställarrollen borde bliatt tydligare
för politikerna i framtiden.
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Vad innebär detta för kompetensen Den framtida politikerrollen kräver en armankompetens dagens lyderän det sista påståendet i den här 33gruppen.procentenheter tjänstemännen instämmer heltav 18 för politikerna,mot endifferens på 15. Instämmer delvis 54gör procentenheter tjänstemännen 65av motför politikema. En differens på 11 procentenheter. Här finns kvalificerad majoritet
för de båda första svarsalternativen i båda gmppema.

Politikergruppen uttrycker emellertid viss tvekan. Vad politikernaen skall klara i
låter sig inte beskrivas idag. Menmorgon många redanatt tvekar politiskaatt tanuuppdrag, tillfrågade känneratt osäkerhet inför det komplexa dagensraster sompolitiska frågor ochutgör tilltagande internationaliseringsom en gör än merbesvärliga, återväxtengör inom politikenatt kan hotas. Särskilt ungdomarsomvisar minskat intresse för panipolitiken, kan läget bli allvarligt för den lokala

demokratin. Om kompetens innebär ökaden annan grad teoretisk kunskapen avkan det medföra fåratt svårtstora ordna singrupper att representation.

Färre politiker med kunskaperstörre detär vad vi behöver i morgon Svaren tyder
på det.

Två påståenden decentraliseringenom

Den decentralisering och befogenheterav skettansvar inom mångasom
kommunala verksamheter har inneburit nödvändig förändringen

En långtgående decentraliseringmer och befogenheterav till enskildansvar
verksamhet innebär risker för likställigheten och rättvisan

Hur skall vi på den strukturförändring skett inomse densom svenska
kommunorganisationen Har det funnits fog för den eller detär frågansnarare omexperiment förankring i verklighetenutan

Sju tio det första påståendetatt helt riktigtav anser är Resterande instämmertredelvis. Inom de båda första svarsalternativen återfinner vi praktiskt allataget sva-rande. Det alltär döma anpassning våraattav respondenteren talar om.Verkligheten har krävt decentralisering och så har det blivit.en
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Men vilka risker, några, för decentraliseringom med sigen
Finns fara för både likställighetenen och rättvisan med fortgående decentralise-enring Instämmer helt respektive åttagör procentenhetersex tjänstemän ochavpolitiker. Instämmer delvis 58 procentenhetergör tjänstemännen och 39 blandavpolitikerna. Tjänstemännen oroadeär politikernaän förmera vad kan händasommed två de juridiska hömpelama i svenskav kommunalpolitik i samband med
decentraliseringen.

Det visas iäven svarsaltemativet helt uppfattning.motsatt ll procentenheter avtjänstemännen heltär uppfattning, helaav motsatt 23 bland politikerna.men En
fjärdedel politikerna inte alls det finnsav någontror att risk för likställighet ochatträttvisa skall komma i kläm grund decentraliseringen.av

Det stämmer med några intrycken från specialstudienav frikommunemaöver i
landet. Tjänstemännen benägnaär specialistuttunningenatt se besvärandesom enfaktor för rättssäkerhet och rättvisa. Ju vi sprider specialkunskapemamera inom
kommunen, desto svårare blir det upprätthållaatt oväldig förvaltning. Närhetenenmellan beställama-invånama och förvaltningen kan påverka bedömningen.
Tjänstemännen blir för mycket indragna i vid allt för långtprocessen gåendeendecentralisering. Så menade somliga. Samma intryck kommer fram här.

Två påståenden den europeiska integrationenom

En ökad europeisk integration i form fritt flöde för kapital, tjänster,varorav och
människor kommer i hög grad påverka den kommunalaatt sektorn under 90-talet

Vi verkar inom den kommunalasom sektorn saknar idag både möjligheter och
kompetens värdera vadatt svenskt EEG-medlemskapett kommer innebära föratt
kommunerna

Fyra tio instämmer helt i det första påståendet.av Däribland alla kommunerstörre
ingår i urvalet, det inte någonsom är skillnad vadmen politisk uppfattningavserÅttaeller det geografiska läget. tio det skertror iatt Europa kommerav utesom attha betydelse för utveckling och händelseförlopp i vårt land. Tveksamheten torde

gälla det sker i hög eller mindre grad. Menom det sker, däromatt är man ense.

Vilken beredskap har kommunema analysera händelseförloppetatt och föraatt enaktiv politik inom den europeiska integrationen

Både möjligheter och kompetens inskränktaär eller saknas hos våra kommunala
beslutsfattare i denna fråga, enligt deras uppfattning. Nio tio instämmeregen avhelt eller delvis inom båda kategorierna i det andra påståendet.
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Det kanske den kompetensförändring,är det talats tidigare,typ av som om somskall till för våra beslutsfattare, både politiker tjänstemän,ochgöraatt kompetenta
i Europa. Här kommer med all sannolikhet insatseratt ta utoss stora att göras för

öka kunskaper och analysförmåga. Det snabba händelsförloppetatt i den svenska
medlemskapsfrágan flesta kommunföreträdarede inte hunnitgör att med sättaatt
sig in i dem. Men fordrar omprioritering och kommertempot snarten svenska
kommuner representerade plats i Bryssel och kontakternaatt skervara med
strategikontorets utlandsavdelning hemmaplan.

Vi kan alla förvänta händelserikt 90-tal för de svenska kommunerna.ettoss Och
spännande



13

Bilaga 1

De första siffrorna visas i respektive kolumnen procentberäkningama.ärsom
står för tjänstemän och P0 för politiker. Efter dessa procentsiffror i respektive
kolumn redovisas de absoluta talen med kursiv stil. Det nödvändigtär ha medatt
de absoluta talen eftersom respektive underlag litet och procentsiffromaär blir

i förhållande till vad de faktiskt redovisar. Inga decimalerstora redovisas för pro-
centsiffroma. Därför blir inte alltid 100 för procentenhetema. Nsumman
redovisar antaldet i respektive kategori.svaratsom

Antalet kommunala förtroendeuppdrag kommer minska under 90-taletatt

Instämmer helt

Instämmer delvis

Delvis uppfattningmotsatt

Helt uppfattningmotsatt

förtroendevaldaAntalet kan minska demokratin påverkasattutan
negativt

N 44

Instämmer helt 67 29

Instämmer delvis 22 IO

uppfattningDelvis 9motsatt 4av

Helt uppfattning 2 Imotsatt
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Medborgarnas, i synnerhet ungdomars, främlin gskap för partipolitiken ärdet hotetstörsta den lokala demokratinmot

N45 Po N73

Instämmer helt 38 I7 23 7

Instämmer delvis 53 24 65 47

Delvis uppfattningmotsatt 9 4 9 7

Helt uppfattningmotsatt 0 0 3 2

Det finns grundläggande motsättningen mellan demokrati och
effektivitet

N45 Po N72

Instämmer helt 13 6 5 4

Instämmer delvis 41 18 37 27

Delvis uppfattningmotsatt 29 13 27 I9

Helt uppfattningmotsatt 17 8 31 22
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Ett ökat inslag konkurrens inom de kommunalaav verksamhetsområdena
kan öka medborgarnas inflytande vård,inom utbildning och
omsorg

Instämmer helt

Instämmer delvis

Delvis uppfattningmotsattav

Helt uppfattningmotsatt

Den viktigaste demokratifrågan under 90-talet hurär de enskilda ärsomregelbundet beroende fungerande kommunal service skall kunnaav fåen
ökat inflytandeett kvalitetöver och utfomming dessa tjänsterav

N45

Instämmer helt 28 13

Instämmer delvis 50 22

Delvis uppfattningmotsatt 22av IO

Helt uppfattningmotsatt 0 0
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De kommunala kostnaderna måste minska under de årennärmaste

N45 Po N73

heltInstämmer 53 23 47 34

Instämmer delvis 20 9 33 28

Delvis uppfattning 11 5motsatt 13av 0

Helt uppfattning 6motsatt 3 2 I

Personalinskränlmingar kommer bli nödvändighet de kommunalaatt en om
kostnaderna skall minska

N45 Po N72

Instämmer helt 62 28 53 38
V

Instämmer delvis 36 I 6 41 30

Delvis uppfattningmotsatt 2 3I 3 2

Helt uppfattningmotsatt 3 2
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Vi kommer under 90-talet successivt få avveckla helaatt
verksamhetsområden

N45

Instämmer helt 51 23

Instämmer delvis 36 16

Delvis uppfattning 13motsatt 6

Helt uppfattning 0motsatt 0

10. De ekonomiska förutsättningarna viktigaste drivkraftenden för deär
pågående förändringarna i kommunerna

Instämmer helt

Instämmer delvis

Delvis uppfattningmotsatt

Helt uppfattningmotsatt
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11. Ett återställande den fria kommunala beskattningsrättenav är
avgörande för det kommunala självbestämmandetatt skall ha någon
betydelse

Instämmer helt

Instämmer delvis 44 20 39 28

Delvis uppfattningmotsatt 15 7 8 6
p

Helt uppfattningmotsatt 4 2 8 6

12. Det önskvärt statsbidragen betalades lvore att ut generellt stödettsom
baserat på antal demografiska,ett sociala och ekonomiska indikatorer

N45 Po N73

Instämmer helt 63 28 61 45

Instämmer delvis 31 4 28 20

Delvis uppfattningmotsattav 6 3 6 4

Helt uppfattningmotsatt 0 0 5 4
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förändrasPolitikerrollen måste kommande åren13. i under dekommunerna

N45 P0 N73

53helt 58Instämmer 26 3 9

38 40delvisInstämmer I 7 29

4 3Delvis uppfattning 22motsattav

0 4Helt uppfattning 30motsatt

delpolitikema-kommunalråden- idag i allt för hög grad14. De ledande är en av
kommunala förvaltningenden

N72N43 P0

1941helt 18 I 4Instämmer

6240delvis 7 44Instämmer I

1513uppfattning 5 I IDelvis motsattav

46 3Helt uppfattning 3motsatt t

§1
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15. Den framtida politikerrollen kräver kompetens dagensänen annan

N45

Instämmer helt 33 75

Instämmer delvis 54 24 65 47

Delvis uppfattningmotsatt 13av 6 16 I 2

Helt uppfattningmotsatt O 0 1 I

16. Politikerna kommer alltmer få renodlad beställarrollatt ien
förhållande .till allt mindre politiskt styrd förvaltningen

.

N45 Po N73

Instämmer helt 42 9I 24 I 8

Instämmer delvis 47 2I 58 42

Delvis uppfattningmotsattav l 1 5 13 0

Helt uppfattningmotsatt
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17. Av effektivitetsskäl det viktigtär politikerna kommer längre ifrånatt
den professionella förvaltningen

Instämmer helt

Instämmer delvis

Delvis uppfattningmotsattav

Helt uppfattningmotsatt

18. Den decentralisering och befogenheter skett inom mångaav ansvar som
kommunala verksamheter har inneburit nödvändig förändringen

N45

Instämmer helt 77 35

Instämmer delvis 23 IO

Delvis uppfattning 0motsatt 0av

Helt uppfattning 0 0motsatt
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19. En långtgående decentraliseringmer och befogenheter tillav ansvar
enskild verksamhet innebär risker för likställigheten och rättvisan

Instämmer helt

Instämmer delvis 58 25 39 28

Delvis uppfattningmotsattav 25 I I 30 22

Helt uppfattningmotsatt 11 5 23 7

20. En ökad europeisk integration i form fritt flöde för kapital, tjänster,av varoroch människor kommer i hög grad påverka den kommunalaatt sektorn under 90-
talet

N45 PO N73

Instämmer helt 42 I 9 38 28

Instämmer delvis 49 22 47 34
i

Delvis uppfattningmotsattav 9 4 15 I I

Helt uppfattningmotsatt



23

21. Vi verkar inom den kommunala sektornsom saknar idag både
möjligheter och kompetens värdera vad svensktatt EG-medlemskapett
kommer innebära föratt kommunerna

Instämmer helt

Instämmer delvis

Delvis uppfattningmotsattav

Helt uppfattningmotsatt
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