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FÖRORD

1992, hartillsattes vårenLokaldemokratikonrmittén, som ensom
lokaladenstärkaolika åtgärder förövergripande uppgiñ attövervägaatt

pågåendeuppgift följa deniKommittén har ocksådemokratin. att
avreglering,kännetecknasområdet,det kommunalautvecklingen på avsom

internationalisering.marknadsorientering och

blandkommunerframhålls delningdirektiven dir. 1992: 12I sättettsomav
deerfarenheterKommittén skall studerastärka demokratin.andra att av

funnitkommitténbakgrund hardennahittills genomförda delningama. Mot
erfarenheterkommunsnybildadedet intressant låta dokumentera Trosaatt

dåvarandeinfor delningenkommunal organisationbyggaatt avupp nyav en
årsskiftet 199192.Nyköpings vidkommun

Skawonius,Charlottehar författatsföreliggandeDen rapporten av
själv förFörfattarenuppbyggnadsarbetet iprojektledare för Trosa. svarar

imedverkatkommunförbundet harinnehåll. Svenskarapportens
finansieringen arbetet med med rapporten.av

bidragitkommun och andraFörfattaren tackar dem inom Trosa som som
skrivagjort det det möjligtmed värdefulla synpunkter och på attsättannat

rapporten .

underlag for kommitténsi serie skriñer,Rapporten ingår utgören av som
kommunalarbete. produktionsfonner iTidigare har Alternativarapporten

utgivits.verksamhet utför och vilka villkor Ds 1993:27påVem-

Stockholm i april 1993

Lokaldemokratikomrnittén

Kai KronvallSven Lindgren
Ordförande Huvudsekreterare
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INLEDNING

Var har något pyramid,ort att över,yvas en en
jordbävning, galen religionstiñare. kundeTrosaen
skryta med världens minsta stad. Dessatt vara
heraldiska strömmingseka lyste måne översom en
rådstugan, där borgmästaren skipade lag med
järnhand. inmanadesBovarna därpå polismannenav
Andersson i fangsligt förvar. Finkan så skröpligvar

lätt kunde gå väggen, detatt utman genom men
sågs Trosaboma med ovilja: borde störaav man
Anderssons och yrkesheder.nattsömn
Livets s.68, Sven Delblanc 1991ax,

Första januari 1992 blev Trosa åter och kommun. Docken egen ny
inte världens minsta kommun, med svenska mått detmätt ärmen en
liten kommun. Någon borgmästare fanns det inte kommunal-ettmen
råd, heter Andersson och han polisman, vitt jag harsåärsom vetmen
han aldrig inmanat någon i fängsligt förvar i Trosa. Och huruvida
Trosabomas väluppfostran sig sådant uttryck de inte villtar ett att

Anderssons ochstöra yrkesheder, det kan läsanattsömn man om
längre fram.

Vad innebär det bli kommun Möjligheter,att utmaningar,en ny
möjlighet råda sig själv ochatt över på handansvar, att mötaegen-den ständigt pågående samhällsutvecklingen.

arbetetNär för tillTrosa kommunatt göra en egen
påbörjades 1976 kommunernas ekonomi fortfarande relativt god.var
Att bli egen lockande projekt. Sedan dess harett storavar
förändringar skett i Sverige och i Europa. Det förändringarär som
påtagligt berör kommunerna. Flera uppgifter har lagts på kommunerna,
framför Ädelreformenallt sjukhemmen i samband med och
huvudmarmaskapet för lärarna och skolledningen. de får inteMen
inkomster i motsvarande utsträckning. har blivitDet tufñ att vara
kommun. Större åtaganden och mindre pengar bliAtt en egen
kommun det spännandeär projekttrots krävandeett ochmen mer en

utmaning kanske hadestörre föreställt sig frånän början.man
Den vinsten med kommundelningenstora beslutenär att
kommunens invånare,tas närmare det mellan beslutsfattare,att är nära



kommunalapåverka deFörutsättningarnautförare och invånare. att
ekonomiska ochblirtjänsterna och servicen Destörre. ramarna

förtroendevaldaanspråk påställermarginalerna blir mindre. Det stora
framtidenpåkan säkratjänstemän. endaoch Det är attvara

ochnärmande tillföränderlig. Sveriges Europakommer att vara
kommerpåverka kommunerna. Detdirektspeciellt EG kommer att

helaförändringari Sverige medutveckling pågårockså den avsom
den offentliga verksamheten.

skulle bli kommun.situationen 1990 TrosaSå närvar
de aviseradekommununderlättade skapandetNågot varav en nysom

skulle få frihetkommunallagen, där kommunernaförändringarna attav
enskildapassade dennåmndorganisation densåsjälva utforma sin att

statsbidragenkonstruktionenkommunens behov. Den avnya
statsbidragen minskarutveckling,underlättar också sådan attmenen

problem.är ett stort

skräddarsydd organisationEn

skaffa sig denmöjlighetenharkommun nyskapasEn attsom
ochhämtamängd goda idéerfinnsorganisation den vill ha. Det atten

arbetet medgjorde i Trosasoch detexempel studeraatt
ständigi andra kommuneruppbyggnad. Utvecklingen var en

schematisktanledningdet fanns ingeninspirationskälla. Men att
vadviktigaremodell.speciell färdig Detnågon att se somvaranamma

fanns, hur behoven sågspeciellt för vilkaTrosa, ut,resurser somvar
vad för-och framför alltoch kulturvad kommunens karaktärsom var

viktigtville.invånare Dettroendevalda, tjänstemän och attvar
och dessförutsättningar kommunendeundersöka och hänsyn tillta

den alldeleskommun.hade. liten Detverksamheter Trosa är geren
organisationblevorganisera sig. Resultatetspeciella möjligheter att en

efter kommunens mått.anpassad egna

uppläggningSyfte och

lilla kommunenbehandla deninriktning och syfteRapportens är att
i kommun, påuppbyggnadsarbetet Trosamed utgångspunkt från att se

ochmöjligheter svårigheter.



vilkenuppbyggnadsprocessen,beskrivakommerJag att
1992. Dettill börjanbörjan 1991intensivt frånpågick mest avavsom

inomhuvudsakligenurskilja samtidiga storaflera tregår att processer,
andraför detpolitiskaförsta denför detområden. Det är processen,

organisationenden kommunalaochadministrationenbyggaatt upp
och budgetpro-budgetenekonomin,arbetet medför tredjeoch det

varandra.beroendeoch hålletheltDe är avcessen.
politisktiuppbyggnadsarbetetbeskriverRapportens ett

organisatorisktochperspektivekonomisktperspektiv, i ettett
perspektiv.

beroendeochsammanhangfinns ikommunTrosa ärett av
be-ocksåkommermed den.omgivning och samarbete Dettasin att

skilsmässapågickuppbyggnadsprocessenmedskrivas. Samtidigt en
beskrivakommer jagrelevantdetfrån den kommunen. När attärstora

den.
värdeneffektivitetFrihet, demokrati och ärär som

i relationdiskuterasexistens.för kommuner och deras Deavgörande
till den nyskapade kommunen.

samhälleochsociologiska begreppsparet gemenskapDet
tillrelationlilla landsortskommunensbelyser aspekter den storsam-av

detta i slutordet.hället, kommenteras
projektledarei egenskapPerspektivet deltagarens;är av

gradjag i högstauppbyggnadsarbetet den kommunenför varav nya
syftetfrämstaskeendet har flera syñen.involverad. beskriva DetAtt
värdeallmängiltigtjag hoppas kan hadelge erfarenheter, ettär att som

införeller ståranvända för democh därför går övervägeratt ensom
ocksåden.kommundelning kanske mitt i Deteller ettärärsom uppe

sammanghang.iarbetet och detför mig på störresätt sätta ettatt se
handdet i förstai fortsättningen talar vi,jagNär avserom

kommu-projektledare och Andreasson,mig själv i egenskap Perav
i deninbegripnaningenjör. fortskred blev flerNär personerprocessen

vi. kommeroch alltså komma innefattas i detta Detde kan attatt
deoch vilka funktionerframgå i slutordet vilka de olika ärpersonerna

hade.
Samtliga citat Delblanc hämtade från Livets Ax, 1991.Sven ärav

Frihet, demokrati effektivitetoch

kommunala självstyret centralt begrepp iDet är ett resonemangen
kommunalakring kommunen institution. och detKommunernasom



självstyret bygger framför allt ipå värden förankradeårtre som
kommunernas tradition och historia. idealet frihet ochDet är om
idealen demokrati och effektivitet.om

har till delKommunerna sin ideologiska bas i franskastor
revolutionen. Ordet kommun, betyder hämtatärsom gemensam,
därifrån. frånFrihet statliga påbud och ämbetsmarmavälde har sedan
länge varit stark drivkraft i det lokala sammanhanget.en

självstyreKommunalt och demokrati starktär
förknippade med varandra. lokalDet svårt tänka sig åtminstoneär att
demokrati kommuner. Inflytande och deltagande starkautan är
aspekter i demokratibegreppet. mindre sammanhanget destoJu är

möjligheterna för gemenskap och kunskap de lokala för-större är om
hållandena, vilket i sin underlättar solidariskt handlande mellantur ett
invånare och grupper.

En kommunens uppgifter, förmedla och fördelaär attav
välfärden. Det den i dagens läge dess legitimitet. den lyckasHurger
med detta fråga effektivitet. gäller mycketDet såår atten om som
möjligt utfört till lägsta pris. iKommunernas styrka detta sammanhang

kunskapen de lokala behoven och den kan samordna ochär attom
tjånsteproduktionen till dessa lokala behov. har ocksåDenanpassa en

politiskt styrd tjänsteproduktion, vilket professionella hänsyngör att
och teknokratiska tendenser kan balanseras det lekmannainslagav

politikerna utgör.som
uttryck deDet värdena; frihet, demokrati ochtresom

effektivitet får i praktiken inte konstant, de det innehållär ges som
samhällsutvecklingen medger och önskar. kan fruktbartDet attvara
studera tillblivelsen den kommunen med dessa värden iTrosaav nya
tankarna. vilken utsträckning har förverkligandet dem utgjortI av
drivkrafter för delningen det i fall funnits tankar hurHar så några om
de skulle förverkligas Diskussionen det kommunala självstyretom
och de bakomliggandena värdena har hämtats från artikelen av

KjellbergFrancesco i Norsk statsvetenskaplig tidskrift l99l,7
Kommunalt selvstyre nasjonal roller forMotstyring.og nye
kommunene



KAPITEL l
NÅGOT OM TROSA OCH BAKGRUNDEN DELNINGTILL

Var i världen ligger Trosa

Ån gick fram mellan kyrkan och kungsgården
Husbys borghöjd. På åns norrsida hade jäm-

dragits jämte landsvägen frånvägen stora
Stockholm till Nyköping. Kring stationen hade

litet samhälle vuxit Vägen hade blivitett upp.
mycket förbättrad under de dåår arbetslösa
livnärts med vägbygge.

Så beskriver Sven Delblanc sitt bamdoms Vagnhärad och härså såg
han utvecklades under 40-talet:att orten

Fabriker och verkstäder sig depåreste gröna
åkrarna. Parken på Nygård fälldes i extasen av
doftande och löv; där byggdes radhussav nu
för stockholmare, ville bebo hembygdvårsom
året skorstenarsHöga rök fördunkladerunt.
himlen. Sjöar och vattendrag förpestades,

Åkramafiskarna dog. göddes giñer,med som
Östersjönsslutligen hotade liv.

Så dystert framstår inte Vagnhärad idag, dennär storamen
omvandlingen moderiniseringen samhället skedde, farms detav-
säkert anledning inte bara uppfatta den positiv. Detatt som reser
frågan vad kortpå och lång sikt bra utveckling förärom som en
människor och vad inte det. Och närmade sigär närsom man man
Trosa med häst och hur detvagn, var

Kyrkans klockstapel trädde fram, ochsvarta
omslöts sakta denna kåkbebyggelse iman av

vitt och kräm och korall och turkos, trähus
överlevande från småborgerligt 1800-tal.ett
Hästens nickande huvud speglades förvridet i

pigtittare. Genom fönstren kundeen man
skymta vita kakelungnar, trasmattor,



porslinshundar, litografier Kungligaav
familjen. nyfiket gumansikte spejade bakEtt ut
balsamin och Kristi blodsdroppe.

beskrivning fortfarande förvånansvärt bra påDet är stämmeren som
väl bara den gamla harTrosa. Det hästen ochär ersattsgumman som

bilar och människor i medelåldern tjänar bra de kan bo iså attav som
åtråvärda trähusen.ett av

ochdag bildar de VagnhäradI Trosa,tätortematre
Våsterljung tillsammans ligger vidkärnan i kommun.Trosa Trosa
Östersjön ungefär km km från Nyköping och70 från Stockholm, 45 35
km från Södertälje. kommunen ligger skärgård ochInom storen
Sjövägen havet,det inte långt till Nynäshamn. vänder sigTrosaär mot
tidigare för fiskets båtturism.skull och för bad ochsenare

Vagnhärad ligger vid järnvägen och under l99l togs
stationen i gickåter bruk, dyrbar affär för kommunen. Tidigareen
riksväg Vagnhärad kilometerl E4an någragenom men nu passerar

sönnländska landskapetTrosa och Vagnhärad ligger i detväster ut.
vid de historiska i Mälaren dåviktiga sjövägama och hade etten av
strategiskt läge för handel.

Västerljung tredje i kommunen, där fanns detdenär orten
tidigare järnvägsstation, nedlagd. Samhället har levtären som numera

tynande tillvaro, har det byggts bostäderde årensenasteen men nya
och finns det planer utbyggnadpå barnstuga och skolan.nu en av

Under l970-talen Vagnhärad1960- och har byggts Nuut.
och Vagnhärad fint vidTrosa intressanta därför de ligger såär att

Trosaån och har bra gästhamn för fritidsbåtar.Trosa Det är enen
attraktiv bo bebyggelse trävillor frånDet finns bevaradort att en av
sekelskiftet och l800-talshus. Vacker och vacker skärgård. Litetnatur
avsides inte det fördel. Ditkan uppskattaän attmen mera somman en
kan dra sig undan och ändå ha till Södertälje, Nyköping ochnäraman
Stockholm. Här kan fara i skärgården, bada, spela tennis ochutman
golf och rida, det finns slaloinbacke itill och med ochTrosa ett nytten
inomhusbad i Vagnhärad.

Vilka slåmotiven kommunerattvar samman

Efter kriget, från kommunerna,1945 och framåt, expanderade de fick
flera uppgifter och det fanns ekonomiskt växa.ett utrymme att
Verksamheterna blev fler och omfattning. behövdesDetstörreav en



organisation för betydde flerasköta detta. Mer uppgifterstörre att
anställda. Stordriñ det gällde. omvandlingDet somvar som var en

förutsättningarskapade för de investeringar gjorts i skolor,som
barnomsorg och äldreomsorg. varit i dede hade möjligaFrågan är om
små kommunerna

Riksdagen beslutade kommunindelning.1946 om en ny
Enligt beslutet borde invånarantalet i kommun 2.000-3.500.en vara
Kommunerna skulle ha för godtagbar kommunalresurser en
förvaltningsorganisation. början sålundaFrån 50-talet reduceradesav
antalet kommuner från till Reforrnen inte tillräcklig2.281 816. ansågs
och från 1969 fram till 1974 fortsatte omstruktureringen med sikte på

kommun borde ha minst 8.000 invånare.att en
Första januari slogs och1974 Gnesta, VagnhäradDaga,

Trosa med Nyköping och blev Nyköpings kommun. Andrasamman
förslag på sammanslagningar hade diskuterats. Bland dethadeannat
förekommit förslag tillhöraTrosa skulle Stockholms län. Förom
Trosaboma skulle det innebära de skulle söka läkar- ochatt
sjukhusvård på Danderyds sjukhus Därför korn förslaget attom
området i stället skulle införlivas med Nyköping visoch på så vara
kvar i Södermanlands län. Södermanlands läns landsting hade då lovat

bygga vårdcentral i Trosa.att en

Från gammaldags folkvälde till storkommuner

När jag läser gamla handlingar slår detnu
mig, och i bygdenatt varannan vuxen man
hade eller hañ politiska uppdrag i denna

Ävensmåskaliga demokrati. orolig andesåen
min far tid ledamot isattsom en som

kommunfullmäktige. Storkommunemas tid var
avlägsen ännu.
Rätt gården låg Epa-dalen medöster om egna

hem för arbetare på jord utstyckats frånsom
Mölna Nedre. Arbetarna började politisk
tyngd i bondebygden och företräddes av
Skomakare Halfvarsson i stationssarnhället.

Politikerförakt fanns det inte plats för,
eftersom alla hade eller kunde sigvänta
politiska uppdrag. Vad skulle gjordegörassom



i handelsboden eller i köket hos Stor-man upp
Sven i Väsby. Det gammaldags folkvälde.var

Sven Delblanc i Vagnhärad dit hans familj flyttade på 30-växte upp
talet, han flyttade därifrån 1943, några år innan utvecklingen mot stora
kommuner började. För Vagnhärads del dröjaskulle det till 1974
innan kommunen i storkommunen.sögs upp

ochI med kommunsammanslagningama blev det i Sverige
150.000-200.000 färre förtroendevalda i kommunerna. Politiken har
också professionaliserats. Från ha varit ideellt arbeteatt ett som

på kvällarna har det övergått tilluträttas arvoderat arbete påatt vara
dagtid. Ofta har flera uppdrag. Politiker har blivit upptagnaen person

och det försvår människor komma i kontakt med sinaär attpersoner
förtroendevalda. Eftersom arvoden kostar kan det också finnaspengar,

ekonomiskt intresse hålla antalet förtroendevaldaett attav nere.
Vad det hindrar från arbeta ideelltär attsom oss

nuförtiden, fast de flesta har det bättre vad flertalet hade iän
ÄrDelblancs Vagnhärad det känsla vamnakt inför deten av

storskaliga samhället, där det ändå inte spelar någon roll vad man
tycker enskild kommunerNär mindre igen det kanske förgörs ärsom

bekämpa denna maktlöshet, kanskeatt efter återskapaär ute attman
något det ansvarstagandet. villgemensamma Det ärav som om man

den del utvecklingen har förtstanna främlingsskap medupp av som
sig och har lämnat ifrån inflytandet densäga: plats däröveross
bor, har förlorat del i gemenskap och gemensamten
ansvarstagande, låt återskapa detoss

Tidigare hade kommunalpolitikema i de kommunernasmå
ofta både handlagt och fattat beslut i ärenden enskilda. Medäven-
sammanslagningarna fick kommunerna fler, ochstörre mer samman-

uppgifter och det blev svårt inte omöjligtsatta for de för-om
troendevalda själva klara alla de åtaganden hamnade inomatt av som
kommunen.

Så utvecklades arbetet i den kommunala organisationen,
från ha utförts förtroendevalda lekmän, tillatt görasattav som var av
anställda utvecklade sin expertis och sina professioner. Det ärsom
under den hälften 1900-talet kommunerna harsenare av som
utvecklats professionella organisationer.mot stora



KAPITEL 2
DET POLITISKA PERSPEKTIVET

Det politiska området i stycken politikernas eller deär stora
förtroendevaldas domän. Så det till del också i uppbyggnad-storvar
sarbetet med den kommunen. detI här kapitlet beskrivningengörsnya

skeendet i den övriga utifrån iakttagarensän perspektiv.textenav mer
de politiskaI strävandena för bli kommun gåratt en egen

det urskilja två relationen till invånarnaatt och relationenteman, till
Relationen tillorten. täcker det privata, personligaorten mer

förhållandet till Det här min hemort, så här vill jagorten: det skaatt
hemma hos mig för det ska fungera bra och för jagatt skavara att

trivas. Det legitimt, frågan bara hurär många andra företräder iär man
sådana ställningstaganden. Hade det varit personalval till kommun-
fullmäktige, hade det kanske varit tydligare medborgaren valt tillvem
sin företrädare.

De förtroendevalda har relation till invånarna ochen
väljarna och i den relationen företräder de kollektiv, de iett än görmer
sin relation till Relationen till ansluterorten. till önskanorten om
autonomi. I relationen till invånarna speglas demokrati- och
effektivitetsvärdena. En bevekelsegmndema för dela kommunenattav

relationen tillär Trosaboma vill sig självaorten. och bestämma istyra
sin trädgård.egen

Närdemokrati

sammanslagningen med Nyköpings kommun skedde 1974. hadeDen
föregåtts diskussioner skulleTrosa höra. borgerligaDevartav om var

sammanslagningen.emot 1978 infördes kommundelsråd, därför att
trycket på självständighet så starkt.var

Kommundelsråden 1983 medersattes
kommundelsnämnder i Trosa och Gnesta. Kommundelsnämnden hade

för de tekniska frågorna, parker, fastigheteransvar ochgator,
fritidsanläggningar, för bibliotek och fritidsfrågor. farmsDet ett
kommundelskontor, där för dessa verksamheterrepresentanter ochsatt
där tjänstemän från byggnadsnämnden i Nyköping och Nyköping
energi farms några dagar i veckan. farmsDet önskemål attom an-



skol- ochutökas medskulleför kommundelsnämndensvarsområdet
och detdetsigsocialfrågor socialdemokraterna motsattemen

genomfördes inte.
frågankommundrivkraft för vilja delastarkEn äratt en
lokaladenframförslokal identitet. Ett är attargument somom

fårförtroendevaldademokratin stärks i kommuner.små De närmare
till sig invånarnaslättaretill invånarna och det kan att tavara

isigupplevdesynpunkter och lokala hänsyn. TrosaIatt ta varaman
behandlad istyvmoderligtNyköpings periferi och blevatt man

administrationenden kommunalastorkommunen. styrande ochDe
tycktebefann Nyköping och Trosassig huvudsakligen i attman

de för-misstro frånärenden fanns ocksåförsummades. Här en
troendevaldas i Nyköping.sida tjänstemännenmot

itidigare kommunalråd Trosa,Enligt Andersson,Ingvar
för kommun-profilerar kds förespråkaresig fp, och somm, c, mp

sig bättre,organisationer klarardelningar. mindreArgumentet är att
beslut.fram tilldet blir fortare kommaenklare och det går att

villnärdemokrati, detDelningar tillgodoser behov sägaett av
fåkommunorganisationen invånarna, det gårkommer attnärmare

invånarna kommanärkontakt med invånarna. Framför allt kan närmare
tjänstemännen. fråga bygglov.kan gällaDet en som

det intedemokratisk fråga,Frågan detär är omom en
politi-lokalabelyser frågan service. Detillgänglighet ochsnarare om
riktigaförutsättningarkema har med sannolikhet att görastörrestor

innehåll.bedömningar i olika sakfrågor med detta

En tydlig borgerlig majoritet i Trosa

Nyköping harvaritstarkt skäl för dela kommunen har politiskt.Ett att
medan majoritensedan länge varit starkt socialdemokratiskt fästeett

väljarna i borgerligt.Trosa röstarav
NyköpingRedan tankar delning från1976 korn upp.om en

Idéen den kommunen skulle bestå Gnesta, Daga,attvar avnya
Vagnhärad inte tillräckligtoch intressetTrosa. Det gemensamma var

just idén upphörde.då och den hade arbetat medstort grupp som
kommunfullmäktigeEñer centerpartistisk motion i 1982en

utredde kommunkansliet förutsättningarna för delningi Nyköping en
klarpå Gnesta-Daga och Trosa-Vagnhärad, utredningen blev 1984.

Kommundelsnämnden liten majoriteti beslutade med gåTrosa atten
på utredningens förslag inte dela kommunen.att



i1983organiseradesfor delningOpinionen enen
Västerljung,Vagnhärad,kommundelningsgnipp, -Trosa,TVV senare

bestodaktionsgruppen för kommun. Gruppen representanterTrosa av
arbetemycketoch lade nedför moderaterna, folkpartiet och centern

hadebesök i andra kommunergjordesitt mål.på nå Denatt som
konsekvenser,ekonomiskadelats, den utredningframtog omen egen

förstahand. Denklara sig påvisade skulleTrosaatt egensom
skulledelninginte till beslututredningen delning ledde ändå attomom

och 1985opinionsbildande arbeteske. fortsatte sittMen gruppen
Röstsedlaropinionsundersökning.anordnade självTVV-gruppen en

nej. 6.330ellerkunde Avskickades till alla hushåll och röstaut man
ja-rösterresultatet blev 62,5röstberättigade röstade 2.953 och procent

och 37,5 nej-röster.procent
soci-Nyköpingsammanslagningen 1974Sedan var

väckteperiod Dåborgerlig 1986-89.aldemokratiskt styrd förutom en
Kommunstyrelsendelning.den borgerliga majoriteten fråganåter om

delningförslagfattade utredning ochbeslut hemställaatt omomom
klarhos kammarkollegiet. Utredningen 1989.var

ekonomiskt möjlig.delningkom fram tillDen att varen
inriktningennäringsgeografiskYtterligare den ärargumentett attvar

sina arbeten,starkare Stockholm, där många harSödertälje och änmot
imajoritetemade politiskaNyköping. Ettmot argument attannat var

dock undersökade skulle bli stabila. måstekommunerna Mannya mer
hur invånarna skulle ställa sig till delning.en

telefonopinionsundersökning genomfördesEn per av
IMU-Testologen Resultatet den 58i september 1989. procentvarav

ejkanja-röster, nej och14 röstade 28 taprocent vetprocent
ställning.

Vilka motiven för delningvar en

drivkrañema,För bakgrund till delningen och begreppatt etten om
har jag med Nyköping. Tvåtalat några förtroendevalda i ochTrosa av
dem moderataktiva i delningsprocessen. Asplund,Det Bengtärvar

ioch Birgit ordförandeJohansson, folkpartist och numera
kommunfullmäktige.

ll



Samtal med Asplund,Bengt m

60-talet.Bengt Asplund bosatte sig i i början på HanTrosa var
fhllmäktigeledamot sammanslagningenför högerpartiet i EfterTrosa.

han ledamot i fullmäktige kommunstyrelsen i Nyköping.och Hanvar
börjar dra isig tillbaka, har uppdrag kvar Trosanågranu men
kommun.

förstAsplund berättar det moderater,Bengt att somvar
förespråkade delning från Nyköping. insåg de skulle behövaDe atten
ha med sig alla driva frågan.partier för det skulle realistiskt attatt vara
Socialdemokraterna förinte intresserade sigatt engagera envar av
delning, de socialde-nöjda det AsplundBengt attvar menarsom var.
mokratema i påverkade sinadetta ställningstagande avvar
partikamrater i Nyköping. intresserade ochövriga partiernaDe var
aktionsgruppen Vagnhärad, Västerljung bildades.TVV Trosa,-

för långa.Enligt Asplund beslutsvâgamaBengt var
Människor hade inte längre insyn vad hände. fanns ocksåi Detsom
ekonomiska faktorer, kommunens ytterdelar upplevde deatt var
missgynnade. de fickbidrog med sina skatter, tyckte inteDe attmen
del det sigkommunala utbudet inne i Nyköping. visade detSenareav

speciellt storkommunen.Vagnhärad hade varit gynnad iatt snarast
Asplund framhäver närdemokratin. Människor skaBengt

kurma med och påverka. kunde i den lilla kommunen,Detvara man
där kunde politikerna med dem. berättaroch Hanstöta prataman

Sven Eriksson, socialdemokratisk ordförande i den gamlaom
kommunens kommunstyrelse. busschaufför och hadeHan storavar
möjligheter inteträffa människor och med dem. Varatt prata man
busstrañkant, bussen stodkunde och med honomgå närprataman
inne på hållplatsen.

lilla kommunen den inteEtt den attargument mot var
skulle klara intesig ekonomiskt, enligt Asplund finns detBengtmen
bevis för det. lilla får efter matsäcken.kommunenDen rätta munnen
Ett exempel tennishallen i tennisklubben själv har fått tillTrosaär som
stånd, investering förmedan tennishallen i blev dyrGnesta en
kommunen. har levt sina tillgångar och kanKommunerna över nu man

de kommunerna har kört i botten ekonomiskt.att storase
sig iaktionsgruppen hade bildats, deladeNär man

arbetade med olika ekonomin och hurfrågor bland annatgrupper som
skulle ha det i kommunen, betydde hurvilket bland annat

kommunen skulle organiserad. Aktionsgmppen gick medutvara
information och fick ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag.
Tryckerier gratis Ekonomiskt stöd behövdestryckte material.upp
framför allt för genomföra opinionsundersökningen.att
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klaratyckte de kundeingick i aktionsgruppenDe attsom
fungerandekommunen Ambitionen fåminst lika bra själva. att envar

inte påoch bra kommun, bestående de Lyssnarorterna.tre manav
spridainvånarna det inte bra, Asplund, det gällergår säger att

dettainflytande och delaktighet. Asplunds övertygelseBengtDet är att
bara kan via politiska partierna. litet samhälleske de I vartett vet man

ska vända sig. plats bäst hur det skaDe bor på vet varaman som en
där.

i gamla harErfarenheten från tiden i fullmäktige Trosa
rela-betytt för fungerade kommunenmycket Asplund. Enligt Asplund

tivt bra den slogstiden. Mycket det försvann kommunernapå närav
Asplund Nyköping försåg dem med knasiga bygg-säger attsamman.

planer och det började vimla tjänstemän från Nyköping,att somav
kom dit och hade väder. blevsynpunkter- särskilt det fint Detnär var
för många tjänstemän, tyckte för mycket. aktionsgruppenFör varsom
den byråkratin definitivt anledning från Nyköping.slippastora atten

Samtal med Birgit Johansson,

Birgit kom iJohansson med i aktionsgruppen 1982. Hon satt
byggnadsnämnden i Nyköping. berättar där kunde få 70Hon att man
ärenden knappt vecka innan och till fyrasammanträdet bara tvåen
berörde det område hon hade sig kunskaprepresenterade. Hon vare

eller intresse de övriga ärendena. Det svårt att taom av var upp egna
frågor berörde Trosa-Vagnhärad och driva dem. Detattsom gav en
känsla maktlöshet. Kommundelsnänmden hade sina begränsningar,av
den hade driñsansvar inte investeringsansvar.men

Birgit Johansson medger kommundelen fick vad denatt
skulle, den fick inte alltid vad den ville vid tidpunkt. Honrättmen

med viss emfas:Vi annorlunda, den lilla småstaden,säger är är en
och vinterstad. Vi avvikande.ärsommar-

Enligt Birgit Johansson har den tidigare känslan av
maktlöshet, kunde uppleva bland deäven ersattssom man egna, av en
känsla självständighet. Efter delningen har det blivitexempelvisav
möjligt kommunenför profilera och förreklam sigTrosaatt göra
själva. Birgit Johansson berättar det finns planer på göraatt attnu

inågot Vagnhärad och flytta busstationen från icentrum centrumav
Trosa. Det harTrosa verk Nyköping eftercentrum är ettnu av
kommunsammanslagningen.

också de otänkbartHon har insett detsäger att att är ur
ekonomisk synpunkt skaffa tidiga-gymnasieskola, fast detatt en egen

ambitionen.re var

13



förtroendevaldSom träffar mycket folk och mångaman-
ringer. har blivitDet förr fanns detstörreett engagemang, en
liknöjdhet. Allmänheten kommer den ochockså på informations-
frågestund har innan fullmäktigemötena lokalaDetöppnar. armons-
bladet Trosabygden kommer fjortonde dag och skrivermångaut var
insändare. ibland kanMen tycka människors inte sträckerattman ego
sig längre 100 från denän meter tomtgränsen.egna

börjanFrån delningsfrågan verkligen blodigt allvarvar-
för i aktionsgruppen. Vi ungefär åtta där, aktivtoss var personer som
drev den. Vi bra arbetade bra ihop och hade mycketvar en grupp som
trevligt. längre tidenJu led blev det sak i sig, detnästan etten var som
spel. Vi hade börjat resignera inför möjligheten det skulledetattnog
lyckas. Så blev litet överraskade beslutet delning kom.när om

viktigaDenna kampfråga ändrade alltså karaktär under
vilketgång drivkraftenfrågor Vad och vadresans reser som: var var

det viktigt med delningsom var en

Lokal identitet

Det finns självkänsla i den hållning, kräver inflytande i hur deten som
lokala samhället ska skötas. Hit kommer inte sin portfölj frånmedman
staden och talar hur skadet Asplund frarrhävdeBengt detattom vara.

viktigt det här klarar lika bra själva. Vi vadatt vetvar vara egen,
behövs här Birgit Johansson talar Vagnhärad ochTrosa,attsom om

Västerljung annorlunda, de känner sig till och med avvikande.är
Båda beskriver tydligt hur viktigt det med självständig-är

het, demokrati och effektivitet. värde i sig m,Det detär ett att vara
förutsättning för demokratin,kunna förverkligaattses som en

effektiviteten och särprägeln. Enligt demokratindem uppnås i Trosa
främst möjligheten för invånarna cchha direkt vardagligattgenom
kontakt med politikerna kan träffas och i affärerMan på ochgatan

förtroendevald kan bli uppringd. möjlig uppgiftDet är attsom man en
förtroendevald. I eller det heltkommun krävsstörre ortvara en en

aktivitet från de förtroendevalda för hålla kontakt medattannan
invånare och väljare. finnsDet önskan återskapaatten om en mer
okomplicerad form inflytande.av

starkEn drivkraft sköta kommunen själv,att utanvar
inblandning från den kommunen och dess byråkrater. villManstora
reglera och ha kontroll relationen dettill samhället.över stora



detdelbyråkratemaderasTjänstemän, eller avart avenvarsnarare
samhället.

iskullehur detidé intehadeAktionsgruppen varaomen
drivithadekunnaskulle Deoch hur detden kommunen vara.omegna
hadedeenvetenhet,anmärkningsvärdmedfrågan delning menenom

delning skulle ske.medkanske riktigt räknatändå inte att en

ståndpunktensocialdemokratiskaDen

förordadedelning, deSocialdemokratema störreemot enmenvar en
alternativNyköping. detsjälvständighet i relation till De såg ettsom

tidigare ordförande i kommun-till delning. Birgitta Hedin, varsom
andraarbeta fördelsnämnden, skulle ha fortsatttycker attatt man

nivå ochinom beslut på lokallösningar Nyköpings med merram, mer
ekonomiskafrihet. delning deEtt attargument mot resursernaen var

detoch marginalerna skulle bli mindre. Ett attannat argument var
detskulle finnas till specialistkompetens inommycket tillgångsämre

oroliga för denkommunala Socialdemokraterna ocksåområdet. attvar
ochlilla kommunen skulle få rekrytera kompetentasvårt experteratt

chefer. fortfarande intepekar frågan ekonomHon på rättatt sortsom
Efter ordförande ilöst. delningen Birgitta Hedin andra viceär är

kommunstyrelsen, tidigare insynsrâd.
tidigareGöran oppositionsråd i Nyköping ochForsberg

kommunalråd, aktiv kommunalpolitiker sedan valet 1976, säger att
socialdemokratemas främstför bibehålla storkommunenargument att

rationalitet. fanns skalfördelar, kunde utnyttjas. fannsDet Detvar som
till exempel underlag för bygga gymnasieskolor. kommunEn störreatt

möjligheter Nackdelenhar i form kompetens och utrustning.större av
delningmed del regionfördelama. Göranär att tapparen man en av

Forsberg meddet skulle kombinera rationalitet i drittengåtror att att
inflytande i kommun. skulle försäkra siggåDetstor atten om
inflytande på andra törslagvis vidga kommun-vägar, attgenom
delsnánmdernas socialdemolaatema har storkommunenFöransvar.

förknippad med investeringar och utveckling. Enligt Forsbergvarit var
partiets lokala Vagnhäraddet framför allt i ochTrosarepresentanter

till delning. Vilket Asplunds förmodannegativa motsägersom var en
socialdemokraterna i Nyköping delningen.detatt motvar som var

kommunsamrnanslagningen de kommunalaFöre var
bostäder enligt botten och ibostadsföretagens Göran Forsberg körda i

och sammanslagningen ekonomiskamed blev de upprustade. Vid den
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ekonomiskaförhållandevisde störstasigdet visathardelningen att
Vagnhärad och Gnesta.ihar skettsatsningama

ochheltintealltsååsidosatt ärUpplevelsen att varaav
känslo-subjektivt,hafönnodaskangrundad ettsakligthållet utan
delningförfrån. Argumentenbortsegårinteinslag,mässigt attsom

ärrationellt plan. Argument snaraststriktbara påinte somligger ett
viktigare,tyckskänsloroch ännuvärderingarvärden,iförankrade vara

kommundelning ärfråganmaktperspektivLäggs omett
påvinnahade någotiborgerliga Trosa attde enklartheltdet att

den.påförlorahade någotsocialdemokraterna attochdelning

faktumDelningen ett

lagstiftningfinns1990. Det8.11komdelningRegeringsbeslutet om
inrättasfattatbeslut etttill.går När ärkommunerdelningarhur avom

kommunrespektiveförfullmäktigelokalttillfälligt -
förföreträdarnalokaladebestårindelningsdelegerade. Det av

fullmäktigegamlafullmäktige. Deti storkommunenskommunen
tidigare.befogenheteroch harfortfarande somfungerar samma

harfullmäktige,medparallelltfungerarIndelningsdelegerade men
fårbesluti frågorfrämstbeslutsbefogenheter,begränsademycket vars

kommunen.denförverkan nya
inrättandebeslutNyköpingiFullmäktige avtog om

sammanträde 13.11sittpåoch Trosaiindelningsdelegerade Gnesta
sammanträde 28förstasitthadeIndelningsdelegerade i Trosa1990.
ungefärfungeradearbetsutskott,utsåg ende somnovember, ett som

kommunstyrelsensordförandedessochkommunstyrelse som
kommunalråd.ellerordförande ettsom

och Gnestafick Trosahade fattatsdelningbeslutNär om
iingårdel DetfortfarandedeNyköping,frånhjälp av.envarsom

deellerdenska biståurspnmgskommunendelningarkringreglerna att
kommuner.formelltdetills dess ärfram attkommunerna egnanya



påbörjasorganisationDiskussionen politiskom

Liten nänmdorganisation

kammarkollegieti Nyköping förståttUnder våren 1990 hade attman
delning. Kommundirektören iavsikt biträda ansökanhade för att om

medskulle arbetaNyköping tillsatte då arbetsgrupp somen
avdelade ClaesPersonalstaben i Nyköpingförberedelsearbetet.

iLewander arbeta med förberedelserna Trosaatt
Nyköping i augustikommunstyrelsen iPå uppdrag av

full-organisationsseminarium för ledamöterna igenomfördes1991 ett
ansågsmäktige och kommundelsnärrmden i BegreppTrosa. som

centraliserad styrning, mål-viktiga decentraliserat och samtvar ansvar
styrning.

sektorisering,förtroendevalda ville haDe en ny en
sammanslagning mellan olika verksamhetsområden, skola-såsom

liten kommunal förvaltning med fåbamomsorg. förespråkadeDe en
enheter och fåtal chefer i ledningsgrupp. Revirtänkande skulleett en
motarbetas och helhetssyn kommunen skulle efterstävaspå samten en
flexibel organisation.

endastRedan då tycks det ha funnits idé tvåen om
hade kommundels-nämnder. förtroendevalda erfarenheten frånDe en

närrmd, där de olika ärenden.hade behandlat många Någrasorters
kunde tänka sig bara ha kommunstyrelse med antal utskottatt etten

ingaoch nämnder.

En plattform för arbetet med kommunorganisationen

i indelningsdelegerades arbetsutskott,Ingvar Andersson, ordförande
angelägen samla de förtroendevalda kring någraattvar om

utgångspunkter skulle kunna grundläggande försom vara en
kommunorganisation.

finns tradition i skapa enighet.Det Trosa Deatten av
förtroendevalda stolta det varit reservationer ochsåöver attvar
voteringar i kommundelsnärnnden. de frågorna nådde oftaI stora man
enighet. troligt missnöje och konflikterDet riktadesär att mot
Nyköping. frågade människorNär i fanns uppfattningenTrosa attman
de animerade diskussionerna hade sig placeringrört om av
lotterikiosker och blomkrukor på torget.
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Tillsammans Claesmed Lewander utarbetade Ingvar
Andersson förslag till plattfonn för arbetet med den kommun-nya
organisationen. utvecklades till de förslagDet borgerligas på
vägledande värderingar för uppbyggnadsarbetet.

ville blandDet 11a kortareplatt organisation medannat en
beslutsvägar, ansvarstagande skulle eftersträvas och därförett större
skulle det finnas få mellarmivåer.

farmsDet punkter kontroversiellanågra ochsom var mer
inte fanns med i det förslag till plattform socialdemokraternasom som

svarade med och där uppenbarligende inte Beställar-överens.var
utförarrolleroch hade förespråkats de borgerligazPolitikenia ärav

medborgarnas och därmed beställare verk-representanter av
samheten... Organisationen ska klargöra tjänsterutför ochvem som

beställer.vem som
skulleKundperspektivet enligt de borgerliga ha ett av-

görande inflytande hur verksamheten organiserades. Socialde-
mokraterna ville inte kommuninvånama kunder. Dese som ser
kommunen serviceorgan för kommuninvånama. tjänsterDeettsom

produceras ska underställda offentlig kontroll. Social-som vara en
demokraterna förespråkade målstyrning.istället

ville dessutom få tjänstemänDe ha medan de borgerliga
hade talat få mellarmivåer. ville de ha omfattandeDessutomom
utskottsverksamhet och ledamöter i nämnder och utskott skulleatt

representerade i fullmäktige och kommunstyrelsen. Det gör attvara
ledamöterna insatta i de frågor behandlas uppdragenär attsom men
inte sprids på många och därmed kan de bli betungande.

beslutNär fattades i indelningsdelegerade politiskom
organisation, socialdemokraternas förslag på principer skulletogs som

vägledande för den kommunens organisation:vara nya

nytänkande-
platt organisation-
målstyming-
långtgående delegation-
få kvalificerade tjänstemänmen-
omfattande utskottsverksamhet-
ledamöter i nänmder och utskott ska så långt det möjligtär-

representerade i kommunstyrelse och kommunfullmäktigevara
många politiker-

De rådde viss samstämmighet dessa principer. borgerliga hadeDeom
också talat undvika suboptimeringar, medge kompetensutveck-attom
ling, stimulera omprövningar, upprätthålla myndighetskraven, ett
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processinriktat möjligtarbetssätt undanröja hinder. Detoch attäratt
allt detta inryms under rubriken nytänkande.

Stark politikerstyrning

förtroendevaldaDe ville generellt ha stark politikerstyming. Deen
talade decentralisering och målstyming, de ändå detansåg attom men
för politiker fanns anledning i konkreta frågor.gåatt mer

När Claes Lewander kring delningen, undrar hanresonerar
den kan ha varit för politikerna iinflytande,sättett att ävenom mer

själva förvaltningen. Ville de ha tjänstemän för att utrymmemer
själv reflekterarHan också inriktningen med målstymingöver att
och decentralisering rimmade illa med önskemålen påverka i deattom
konkreta frågorna daglig förvaltning.rörsom

Alla politiker schattering ville ha inflytandeoavsett mer
de frågorna i kommunen. Vilka de frågorna, detöver nära är nära är

kanske frågor färgen på servicebyggnadema vid hamnensom nere
Och hur ska i fall samtidigtså klokt tillvaratasättettman
kommuninvânamas intressen i strategiska frågorstörre

Kommunikation invånarnamed

förtroendevaldaDe i Trosa visade särskilt vid det allra första
seminariet genomförde intresse för kommunikationen medett stort
invånarna kommunen.i hade mängd idéerDe hur de skulle nåen om

med information och hur de skulle kunna ha dialog medut en
befolkningen. politikernaFör bör det de vitalaste frågorna. Hurvara
ska människor sin hörd och hur ska de delaktiga igöra stämma vara
kommunens angelägenheter bråkdelEn befolkningen organi-årav
serad i politiska partier och det händer högljudda opionsgrupper fåratt

orimligt inflytande. Lika viktig fråganett finna formerstort attsom om
för de politiska samtalen sinsemellan och med invånarna fråganår om
innehållet i det politiska samtalet. Vilka frågornade politiskaär

Det har blivit ganska klart de åren det inte finnssenaste att
ekonomiskt för prioriteringar tidigare.utrymme att göra samma som
Vi kan inte förlita samhället löser alla välfärdsfrâgor.attoss
Människor kommer troligen vilja delta aktivt diskussionernaimer
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kring för kommundetta och i de konkreta lösningama. Fördelen en
det inte omöjlighetTrosa någon presenteraär är attattsom

kommunens budget och för alla invånare. gårunderlag Det attannat
möjligt fåbeskriva konsekvenser olika val och prioriteringar. Det ärav

uppslutningsynpunkter och idéer det slutändan kan finnasså iatt
kring lösningar väljs.som

Målformuleringsprocessen

signaler fanns för arbetet med politiska och administrativaDe densom
organisationen indelningsdelegerades principer. delvägledande Envar

begreppen mångtydiga uttolkning.och det medgav valettav var av
kan betyda det får ändå för-Nytänkande mycket men

modas innebära i och okonventionellatänkauppmuntran atten nya
banor. alla tankar inte konstruktiva.Men ärnya

chefsnivåer.organisation antyder önskan fåPlatt en om
långtgåendeOch beslutsnivåema skadelegation någotsäger attom

föras kvalificeradeså verkställama möjligt. Fånära som men
tjänstemän kunde centralatolkas det skulle finnas så fåattsom
tjänstemän och administratörer möjligt. kunde detSammantagetsom
tolkas önskan decentralisering, med storasom en om
beslutsbefogenheter deoch koncentration tillen av resurser
decentraliserade enheterna.

Målstyming hade de förtroendevalda tagit för.ställning
valt renodladMen beställar- och utförarmodell ellerom man en

kundvalsmodell hade målstymingen troligen inte framhävts på samma
hade det iställetDå handlat beställningar ellersätt. attstyraom genom

låta kundernas val styra.
Vad målstyming ska innebära konkret kan diskuteras.

Målstyming idé eller begrepp ofta används med oreflek-är etten som
terad självklarhet. har ifrågasättsDet det huvudtagetöver ärom en
användbar eller möjlig stynnetod. Björn Rombachs i sin bok Dettar

med mål flera invändningar. skagår Jaginte att styra taupp upp
några. kritik målstyming sker utifrånHans antagande detett attav om

heltäckande fungera endaär ett system är avsett att ettsom som
styrinstrument. Utifrån detta antagande visar målstymingenshan på
svagheter. Rombach ifrågasätter inte har mål för verksamheteratt man

försöker med förmål nå mål. kritikHansatt att styra attmen man av-
mystiñerar målstyming och kan bidra till inte långa,hamnar iatt man

20



uppbenandekrampaktiga målformuleringar ochdiskussioner kring av
målhierarkier och delmål.

målstyming kommer i utsträckning från depåKravet stor
anställda, vad politikerna vill och de önskardärför de sällan vetatt en
angivning politiker ska tvingasriktning. vill ocksåDe att taattav
ställning till målkonflikter.

detaljstyrningVad vill komma bort ifrån därförär attman
hinder för utveckling ochden skapar ofrihetatt är etten som nya

initiativ. sällan detaljstyming resulterar i verkligDet är som en
styrning.

vad med målstyming, detFrågan är man avser om
egentligen inte handlar formulera tydliggöra mål. Fråganochattom

också mål bra det statisk och ñxord, har karaktär.är är ettom en
Styrning sker förmodligen effektivast kombination flerasom en av
olika tekniker.

.Politikerna behöver reflektera vad sker iöver som
omvärlden, vad kommunen inför, vad börstår och vilketgörassom

ochhåll vill kommunen detta bör de formulera. Istyraman en
komplex, decentraliserad organisation behövs det uttalanden kansom
samla, vilken inriktning verksamheten ska ha, vilka resultatsom anger

ska uppnås och vilka värderingar skasom som vara gemensamma.
Värderingar kring tjänstemas utformning och relationen till med-
borgarna behöver tydliggöras och kommuniceras organisa-mot
tionen. anställda behöverDe vad politikerna har for intentionerveta
och ambitioner, varjeså verksamhet kan lägga sig i linje med dem.att
Invånarna ska vad politikerna vill och hur majoriteten tänkerveta

sina kan talaMan ord på ellervägen iomsätta program. om som
Trosa fastlagd kurs.om en

Rombachs invändning målstymingtyngsta mot är att
kommuner och landsting leds parlament, är sammansattaav som av
olika politiska partier. Grundvalen för parlament där bedrivsär att
politik, innebär ställningstagandenolika och ideologier.som
Gemensamt formulerade måldokument döljer skillnaderna, i stället för

klargöra dem.att
Trosa farms det skäll produceraatt gemensamma

målfonnuleringar infor delningen. i fortsättningenMen detvore
intressantare det majoritetens formuleringar inriktningom var av som
gällde.

Vår tolkning målstyming politikema skulleattav var
formulera tydlig inriktning innehöll ochmål speglade viktigaen som
värderingar. Utifrån dessa skulle sedan tydliga uppdrag till verksam-
heterna och resultatenhetema formuleras i samarbete med verksam-
hetschefema

.
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fick konsekvenserDet för hur arbetet med budgeten skulle
läggas eftersom mål för verksamheten och ekonomiskaupp, resurser
skulle arbetas i budgeten. budgetprocessen skulleFör attsamman
fungera det nödvändigt verksamheterna fick signaler frånattvar
politikerna kommunens inriktning budgetprocessen beskrivs iom
följande kapitel.

Medan verksamheterna fram ekonomiskt underlag tilltog
budgeten tillsammans med ekonomema, skulle de förtroendevalda
under och hösten diskutera formuleraoch mål ochsommaren
inriktning för hela kommunen och de olika verksamhetema.

Seminarier för de förtroendevalda

Under hela uppbyggnadsprocessen genomfördes serie seminarieren
med de förtroendevalda. första hölls iDet mitten april, det handladeav

kommunens uppgifter och identitet och politikernas roll. Hurom om
samtalet mellan förtroendemän, tjänstemän och medborgare skulle
kunna ske, diskuterades också.

slutet maj inbjödsI till seminarium Trosasettav om
ekonomi. idéerDe den administrativa organisationen då farmsom som
presenterades. Seminariet utmynnade i förtroendemärmen bildadeatt
arbetsgrupper för påbörja arbetet med målfonnuleringarna tillatt
budgeten. Indelningsdelegerades skulle budgetberedningAU utgöra
och arbeta med den övergripande inriktningen för kommunen.
Dessutom bildades humanistisk och teknisk arbetsgruppen en som
skulle titta på målen för respektive område.

Motstånd formulera målmot att

förtroendevaldaDe ville hellre arbeta med den administrativa
organisationens utformning, särskilt sedan jag hade depresenterat
tankar projektgruppen hade de beskrivs utförligare i kapitletsom om
organisationen.

diskuteraAtt inriktning och målfrågor och formuleraatt
mål svår Det möjligt den försvåradesär är att atten process. av
diskussionen skedde partigränsema. Traditionen i Trosaöver attvar
skapa enighet, det lätt i konkreta frågor,är detatt göra göraattmen

de linjerna ska dras svårt. hadenär Det kanske varitstörre årupp
lättare tydlig och uttala sina intentioner i den partigiup-att vara egna

tvingadesNu politikerna jämka mellan intressen ochattpen.
blockerade kanske på så både sig själva och de andra. De för-sätt
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ochtroendevalda hade eller ingen erfarenhet sådanliten processav en
troligen väckte osäkerheten uppgiñen, motståndmotstånd mot ett som

i svårt överbrygga.attvar
Motståndet inte effekt osäkerhet, detbara varvar en av

också uttryck för hellre ville diskutera organisationensnågraett att
utformning vilket kan tyckas lättare därför det framståratt mersom
konkret. Troligen uppfattas det inflytande och makt.frågasom en om

organisationen,Hur beslutsvägar och beslutsnivåer utformas är
intressant och beroende hur makten ska utövas.av
Indelningsdelegerade lade fast den här kursen för kommunen:

FÖRFASTLAGDKURS TROSAKOMMUN

Kommunensverksamheterochutbudskallstyrasav:
Medborgarnasbehovochönskemål- Valfrihet- Flexibilitet- Kvalitetochgodservice- Enkelhet- Samarbetemellanservicegivareochnyttjare.-

Kommunensverksamhetskall präglas helhetsperspektiv påoch byggaettav
samordningsamverkanmellan inomoch kommunen.utomresurser
Kommunenska samarbete,okonventionellaochaltemativalösningar.uppmuntra

Kommuninvånamasintressenochbehovskallalltid i såvälsättas oentnunavförtroendevalda anställda.som
Arbetssättetskallpräglas godtillgänglighetochhögkompetens.av

Rollfördelningenmellanförtroendevaldaochanställdaskall tydlig.vara
Ansvarochbeslutskall nivå långtdrivendelegationskatillämpas.rättvara -

Verksamhetenskabedrivasinombefintligekonomisk Resursemaskaram.
tillvarataspåbästasätt.

Kommunenska sådani takt dessspeciellakaraktär bibehålles.växa och idyllatt
Varje särprågelskalltillvaratas.orts

Kommunenska förarbeta flerbostäderochflerarbetstillfällenskapas.att

Miljöhänsynskall denkommunalaverksamhetenvidplaneringochgenomsyra
beslutsfattande.

Kommunenskallverkaförutökadkollektivtrafiksåvällokalt regionalt.som
Kommunenskall påökadverksamhetlör barnochsatsa ungdomenligtderas

önskemålochbehov. skaDetta skei sambandmedföreningslivet.

För skapa levandekommunochgodatt utvecklingskallinitiativfrånenskildaen
ochorganisationeruppmuntras.

Kommunensfastigheterochanläggningarskallunderhållasså minstnuvarandeatt
bibehålles.standard
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Det prograrnförklaring alla partier kunde ochvar en som enas om som
kunde inriktning för hela kommunens verksamhet. deNärange en
anställda skulle lägga förslag sin budget,på fick de fingervisningen

vad de förtroendevaldas ambitioner och vad deom ramama, som var
prioriterade.

Några punkterna kommunens framtoningtogav upp -kommunen skulle och målet fler bostäder och arbetstillfällenväxa var
det skulle ske på sådant idyllen och karaktären kundeett sättmen att

bevaras. Orten Trosa profilerar sig särskilt idyll. Politikernasom en
mycket måna den prägel i kommunen har, den sågsorternavar om

tillgång, kanske den tillgången skulle slå vaktsom storaen som man
Det fanns miljöprofilering, förstärktesansatsom. etten av som av

ställningstagande för kollektivtrafiken skulle byggasatt ut.
Det klart åtagandena skulle klaras inom denattangavs

ekonomiska inga utökningar under 1992 heller inga egent-ramen, men
liga besparingar planerades detta blev föremål för diskussion,senare
vilket i ekonomikapitlet.tas Kommunen ville öka verksamheternaupp
för barn och ungdomar det måste ske aktivera andraattmen genom

och öka kommunens ekonomiska insatser.utan attresurser
Kommunen inställd på alla tillgängligaattvar resurser

skulle utnyttjas samverkan inom och utanför kommunen, medgenom
föreningsliv, ideella organisationer och enskilda.

Det invånarnas behov skulle och organisa-styravar som
tionen skulle serviceinriktad, detta får uttryck försägas ettvara vara
kundbrukar perspektiv.

Det skulle tydlig rollfördelning mellan för-vara en
troendemän och tjänstemän och långtgående beslutsdelegering.en

Det gällde formuleringar de förtroendevaldagöraatt som
kunde eniga De skulle vidaså de inte blevattvara om. vara
begränsande. Samtidigt skulle de innebära ställningstaganden och
kunna vägledning för handlande.utgöra De förtroendevalda var
angelägna de skulle efterleva och de inte skulleatt att attom
innebära överbudspolitik.en

Måldiskussionema i de politiska arbetsgruppema fördes i
dialog med personalen hade kunskap verksamhetema. Dennasom om

flöt ganska med budgetprocessen. När såsnartprocess samman
budgeten fullmäktige i november hade målformuleringartogs förav
varje område vaskats fram. Humanistiska nämnden hade några
övergripande formuleringar för hela sin verksamhet sintogsom
utgångspunkt den fastlagda kursen:ur
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omfattningi minstAll basverksamhet skulle fortsätta 1992 samma
och nivå under 1991.på samma som

Humanistiska verksamhet och utbud skullenämndens styras av
valfrihet,medborgarnas behov önskemål och präglasoch av

respektflexibilitet, kvalitet service. trygghetoch god Helhetssyn, och
för personlig integritet nyckelord i verksamheten.var

personal,Samarbete, samverkan och effektivt utnyttjandeett av
lokaler och kompetens skulle vägledande i allt arbete.vara

Barnomsorg, utbildning, kultur och fritid, äldreomsorg individ-och
och familjeomsorgen hade sina målforrnuleringar.var

tekniska verksamhetemas mål gick underhållaDe påut att
fastigheter och anläggningar för bibehålla den nuvarandeatt
standarden arbeta serviceinriktat.samt att

Förtroendevalda tjänstemänoch

den kommunalaI verksamheten och säkert i all politiskt styrd
verksamhet, finns det spärming mellan politiker och tjänstemän. Deen
förtroendevalda har väljarnas mandat ochverksamhetenatt styra
tjänstemännen har kunskapen driva den. det iNaturligtvis gåratt

alltidvarandra och skiljelinjen ska dras inte självklart. Enär storvar
del de anställda har i sitt arbete dessutom med in-kontaktav mer
vånarna och kan uppfatta deras signaler bättre många förtroende-än
man.

Förändringarna inom den offentliga verksamheten och hela
samhället, uppgifter för kommunerna och ekonomi,stramnya en
ställer och del krav hela kommunalapå denstora en nya
organisationen. ökadeDe kraven bidrar till tjänstemännen behöveratt
utveckla sitt yrkeskunnande och kommunala tjänstemän oñaär numera
kompetenta och effektiva. Som professionell har habehov attman av
inflytande och sitt arbete.över styra

Beställar- och utförarmodellen diskuterades. Med
modellen försöker inte lösa, så hantera konfliktattman om en som
hela tiden finns i politiskt renodla politi-ett styrt system attgenom
kernas och de anställdas roller.

helt klartDet förtroendevaldade inteattvar var
intresserade beställar- och utförarmodell och inte densärskiltav som
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landstings-ochlanserades Sensia konsultbolag avägtav
kommunförbunden KomRev.SPRI, uppköptsamt avnumera
Förtroendevalda och beställar-andra tycktes likhetstecken mellansätta
och utförarmodell och Sensia. Troligen uppfattades modellen som
komplicerad och obegriplig.

politikerna ochGenom utveckla dialogen mellanatt
tjänstemännen kan konflikten dem utnyttjas konstruktivt.emellan Det
blir viktigt finna detspelregler kan gälla för iatt umgängetsom
dagliga arbetet. deLagstiftning och delegationsordningama ger
formella strukturema.

Regelsystemet förändrades, den kommunallagennya
innehöll del nyheter sigdet gällde Deatt sätten som
förtroendevalda hade uttalat sig för olika principer och det blev snart
tydligt det farms ungefär lika uttolkningarmångaatt personersom -
förtroendemän och tjänstemän.

Tidigt kringmärktes det det fanns mycket oklarheteratt
dessa frågor. skapa klarhet genomfördes sammanlagtFör att tre
seminarier. diskuterade de förtroendevalda målstyrning, delega-Där
tion och relationen mellan förtroendemän och tjänstemän. Utifrån
dessa diskussioner arbetade de tillsammans med konsulten fram ett
förslag, skulle viktigtresultera i policydokument. Det attettsom var
de förtroendevalda med från början och utfonnade del devar en av
umgängesregler användesskulle gälla. de begreppMångasom av som
litet slarvigt fick substans och betydelse, i bästa fall kundeen som man

det bara början samtal bordeMen påöverens ettvara om. var som
fortsätta.

Utskott i nämnderna. Var ska fattasbeslut

uppdraget projektledareI ingick frågan utskott.det utredaattsom om
dendel politiskaDe organisationen och beslutsprocessen.är en av

Intentionema i den kommunallagen blandär annat attnya
förstärka fullmäktiges roll, eftersom det den enda direktvaldaär
församlingen i kommunen. Starka signaler detta ifanns Trosaävenom
kommun. Fullmäktige beslutar viktiga ärenden prin-och sådanaom av
cipiell karaktär. Ur demokratiskt perspektiv det här beslut iär av-
görande frågor ska fattas. fullmäktiges uppgift helaDet är att ange
kommunens och dess verksamhets mål.

Hittills har det funnits tendens beslut i praktikenatten
redan fattade, de kommer till fullmäktige, dedärför såär när äratt
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viktigaDeinstanser.tidigarebeslutade igenomberedda och
blandochfullmäktigesanrrnanhangiinte alltiddiskussionerna sker

ochrollfullmäktigesstärkakundeåtgärderledamöter. Alladess som
förslag temamötenfarmsDetborde därförställning uppmuntras. om

friaretillmöjlighetendärfullmäktigeledamötema,seminarier föroch
minimeraanledningfinnasocksåkunde attdiskussioner kan Detges.

fullmäktige.förförmåntillpolitiska maktcentra,antalet
delegerasocksåkanutskotttillkan delegerasBeslut som

därden nivåpåfattasbeslutkanriktmärketill tjänstemän. Ett attvara
fattarförutsättningarnade bästahareller dehemma.de hör Den som

rutiner,byråkratiskaochbeslutsvägarlångamotverkarbeslutet. Det
delegationvilkenförgrundmindre. Somblirbehovet handläggareav

Vilkafrågan:sigställakan devill tjänstemännenförtroendemännen ge
kan delegeras.beslutövrigaAllafattabör tjänstemännen intebeslut

projektforrniarbeteuppgiftsorienteratutskott ochoch tillfälligaFasta

fastautskott. Itillfälligaoch iarbeta i fastaMöjligheten finns att
verksamhetsområde. loftastsigutskott avgränsatettägnar man

medmålorienteratochuppgiñs-arbetautskott kantillfälliga enman
lösning.och dessproblemfråga eller ett

utsträckningiipolitikerna TrosaAvsikten storattvar
samverkanutvecklaocksåvillemed målstyming. Deskulle arbeta

välUppgiftsorienterade utskott motverksarnhetsgränser. svararöver
vilkaigenomtänkabörinrättas,intentioner. utskottdessa När man

tillfälligatillsättautifrån dettaochvill lösaeller problemuppgifter man
begränsad tid.underutskott, en

skulle arbetatjänstemännentänktDet att upp-var
politisksamlats. Enkompetenserdär flerai projekt,giñsorienterat

arbetakantillfälliga utskott. Dearbetssättmatchar. dettaform ärsom
vadutifrånskulleledamöteroch dessparallellt med projekten utses

förtroendevaldakansåprojektet. Pålämpligt just detför sättärsom
i deninvolveradeblidynamiskttillsammans, påoch tjänstemän sättett

förutsättningarskapasoch detarbetekommunensutgörprocess som
eftersträvas.för den samverkan som

socialdemokraternaföreslogutskottdiskussionen treI om
barnorn-skola ochförnämnden,humanistiskaifasta utskott den ett

ochäldreomsorgenochfamiljeomsorgen ettindivid- ochförettsorg,
ochplan-i bygg,-miljöutskottföreslogför kultur och ñitid. De ett

valdeFullmäktigenänmd.varjearbetsutskott i attrrriljönänmden samt
de förochnämndemaiskulle finnasarbetsutskott attföreslå endastatt

tillfälliga utskott.övrigt skulle inrätta
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Kontaktpolitiker, möjligheten

Pâ de seminarier förtroendemamiarollen genomfördes i Trosaom som
kommun, fanns idéer hur de förtroendevalda skulle kunnaom vara
insatta i verksamheten och följa den. framfördes förslagetDär om
kontaktpolitiker. Förslaget innebar varje basenhetresultatenhetatt
skulle ha kontaktpolitiker, från defullmäktige eller nämndema,en som
skulle kunna relatera till. De förtroendevalda skulle få insyn ikunna
verksamheten och följa den skullepå håll. anställda kunna haDenära
kontakt med den politiska instansen. erfarenheter de för-De
troendevalda i Trosa hade sådant positiva.ett systemav var

Förslag politisk organisationom

regeringsbeslutetNär delning hade tagits, påbörjadesom en
diskussion kommunens organisation i partierna. verkar haDetom
funnits enighet mellan partierna skulle ha få nämnder.atten om man

AnderssonIngvar ansvarade sedan för utformningen ettav
dokument också innehöll de idéer kommunorganisationensom om som
Aktionsgruppen för kommun hade.Trosa fanns konkret förslagDär ett

politiskpå organisation moderaterna, folkpartiet, ochmiljöpartietsom
ställde sig bakom.centern

Socialdemokratema hade gjort förslag tillsitt
närnndorganisation. hade tagitDe del de borgerliga partiernasav
diskussionsunderlag och efter sitt arbete i studiecirklar, föreningar och
arbetarkommunen kunde de konstatera det grundläggandeatt synsättet

förslagDeras preliminärt och den slutliga utfonn-gemensamt.var var
ningen skulle ske i samråd med projektledaren.

bådal förslagen skulle kommunstyrelsens ar-
betsutskott räddningsnänmd och trafiknärrmd.utgöra

borgerligaDe föreslog humanistisk nämnd skulleen som
underlätta nödvändig på verksamheten. föreslogsDessutomen samsyn

Socialnämnd bestående individ- och familjeomsorgen äldre-samten av
och handikappomsorgen. Socialdemokraterna gick föresloglängre och

humanistisk nämnd skulle ha flera utskott.en som
borgerligaDe ville ha byggnads- miljönämnd:ochen

Socialdemokraterna ville ha teknisk nämnd, skulleocksåen som
kunna innehålla utskott.
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dessa första socialde-I förslag de borgerliga ochvar
mokraterna antalet ledamöter i kommunfullmäktigeöverens attom
skulle 3l. socialdemokraterna sade fullmäktige eventuelltMen attvara
skulle ha fler ledamöter för plats från nämnderatt representanterge
och utskott.

Beslut politisk organisation i aprilom

mittenI april fattade1991 indelningsdelegerade beslut denav om
politiska organisationen. Miljöpartiet föreslog ledamöter i39
kommunfullmäktige och fick majoritet för detta. Kommunstyrelsen
skulle ha ll ledamöter, kommunstyrelsens arbetsutskott ledamöter,5
Valnämnden ledamöter.5 kommunens nänmdorganisationDen nya
skulle bestå humanistisk och teknisk nämnd med vardera llav en en
ledamöter. Beslutet följde socialdemokraternas förslag.

Efter kontakter med Kommunförbundet blev klarlagtdet
enligt kommunallagen kan kommunen inte fatta myndighetsbeslutatt

berör den verksamheten i och nämnd. Kommunensom egna en samma
fattar myndighetsbeslut i exempelvis byggnadsärenden, vilka kanäven
gälla fastigheter och anläggningar.egna

fannsDet alternativatvå förslag organisera denatt
tekniska verksamhetem:

Alternativ föreslogl kommunalägt bolag for drift ochett
underhåll utomhusytor och fastigheter. föreslogDet ocksågator,av en
sammanslagning del bostadsbolagetTrosas Nyköpingshem medav av
den tekniska verksamheten.

.Alternativ innehöll2 förslag den tekniska verk-ett om
samheten i förvaltningsliknande form.en mer

ochl med indelningsdelegerade beslutade bedrivaatt att
den tekniska verksamheten i förvaltningsfonn ytterligaremåste en
nämnd skapas. Dessa främsta uppgift skulle fattaattvara
myndighetsbeslut, bedriva kontroll och inspektion i plan-att
byggnads- och miljöärenden fatta beslut i vissa tekniskasamt att
ärenden.
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Politisk organisation beslutad kommunfullmäktige i novemberav

Kommunfullmäktige, den enda direktvalda politiska försam-ärsom
lingen i kommunen, har 39 ledamöter. borgerliga har majoritet,De
moderaterna, folkpartiet, och bildatKDS har valkartell. Undercentern
perioden 1992-94 fördelas mandaten på följande vis: Social-
demokraterna 13 ledamöter, moderaterna ledamöter, folkpartietll

KDS demokrati vänsterpartiet l och miljöpartietcentern 1ny
ledamot.

Kommunstyrelsen består ledamöter.ll Kommunalrådsfiuilctionenav
och befattningen insynsråd avskaffades i december 1992.som

Kommunens organisation indelningsdelegeradenya som
fattade beslut i slutet september och fastställdesom av som av
fullmäktige i november 1991 består nämnder, humanistisk,treav en en
teknisk och bygg-, plan- och miljönämnd.en

Den humanistiska nämnden har for barnomsorg, skola, äldre-ansvar
och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid,
sammanlagt ingår 28 resultatenheter med 440 årsanställda cza 500cza
årsarbetare i hela kommunen. humanistiskEn chef anvsrig införär
nämnden.

Tekniska harnämnden för teknisk försörjning, fastigheter ochansvar
lokalförsörjning, byggnadsverksamhet och trañkuppgiñer.
Sammanlagt finns det 21 anställda inom verksamheten. Enpersoner
teknisk chef ansvarig inför närrmden, till sin hjälp harär han två
resultatenhetschefer. denInom resultatenheten finns fastigheterena
och och avloppsanläggningar och i den andra parker,vatten- gator,
förråd och maskinpark.

Beslut normalt fattas de nämnder harsom av som ansvar
för byggnadsfrågor, miljöfrågor, hälsoskyddsfrågor och räddnings-
tjänst ligger under bygg-, plan- och miljönämnden. Verksamheten
består till del myndighetsutövning bygglovsgranskningar,stor av som
framtagande planer, inspektioner, kontroller med Ansvarigav mera.
inför nämnden bygg-, plan-och miljöansvarig.är en
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Politiskt interregnum

kanvad räddasRädda som

politiskadenuppbyggnadsarbetetkomplikation i attEn var
imajoritethadeinteborgerlig,kommunimajoriteten Trosa menvar
imajoritetenstyrandedeneftersomförsamlingarna,valdade

varitocksåhadesocialdemokratisk. Detta ettkommunNyköpings var
delning.för önskanmotiven omav

sinanvändavillemajoritetenpolitiskarådandeDen
medklaradetalla påSamtidigt attmöjlig.position längeså varsom

efterkommunenmajoritet i denpolitiskblidet skulle nyaannanen
valet.

förutsättningarnaändradesdelningsbeslutetmedochI
ocksåDeha makten.Socialdemokraternadramatisk. att varvanavar

politik.bedrivafrågorsinaoch drivainitiativ atttaattvana -
fickdemhjälpmedochvågmästarrollMiljöpartiet hade aven

dengälldefrågormajoritet i mångasocialdemokraterna nyasom
borgerligaminoritet.i Dekommade skullekommunen, där att vara

vad deninte ha förståttverkadelitet yrvakna ochkanske ännu nyavar
vilketkonsoliderat sig,intehadedem.situationen krävde De ännuav

projektledningen ståficksituationfältet fritt. dennalämnade l öppna
ochtjänstemänmellanRelationeninitiativen.för mycket av

tydlig.därmedförtroendevalda blev
konfliktdenocksåsynliggjordesuppbyggnadsskedetI som
diskussioneniinteskeddedetde båda blocken. Menfinns mellan

utformning.organisationenskringmålfrågorkring inriktning och utan
deltillPolitik kanskepolitiskdenviktig fråga storDet ärär menen

förvaltningsorganisationenhandlar ha inflytande överattom

Kommunalrådet avgår

hanefterkommunalrådet avgådecember tvingades1992 attI att som
överenskommelseundertecknathadekommunens representant omen

Invändningtill Nyköping.betaladen skuld harpå Trosaräntan att var
förtroende-ellersig tjänstemänrådgjort medhan inte hadeatt vare

valda.
medkommunfullmäktigebeslutademed dettasambandI

kommunalråd ochskulle finnas någotborgerlig majoritet det inteatt
rädda för dettaSocialdemokraternaheller insynsråd.inte något är att

arbete.partiet i nämndemastill insyn förska leda sämre
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Det tycks detta skulle inledningen till starkare partipoli-som vara en
tisk profilering. tidigareDet kommunalrådet sin uppgiñsåg attsom

för hela kommunen, partipolitiken skulle delvisrepresentantvara en
stå tillbaka till förmån för enigheten. fullföljdeDärmed han kommu-

tradition enighet.nens av
Troligen bedömer de borgerliga sin position starksåsom

det rimligt profilera sig tydligare.att är För många dem haratt av
delningen förmodligen betytt möjlighet driva tydlig borgerligatten en
politik.

En kommundelning innebär förändring ochstoren
eftersom den sker i samband med val kan mycket hända. I Trosasett
fall har inneburitdet period instabilitet och oklara makt-en av
förhållanden. De tycks inte helt ha utkristalliserats. Delningenännu
drevs de borgerliga, bland dem farms det under självaav men
delningen och uppbyggnadsarbetet inte någon ledarfigur bådesom var
drivande och enande.



KAPITEL 3
PERSPEKTIVETEKONOMISKADET

kan tänka sig,de konkreta abstraktionerPengar, sättermest manen av
ibland kanske för mycket. Förför liv och verklighet,våra vårramar

Ekonomin kanrealitet.kommuner i högsta gradär geenpengar
villvarje enhetmöjligheter, oftast innebär den begränsning för somen

ocksåför individer, kommuner och nationer, den kan varaagera, men
ochtvingas framhälsosam restriktion. Prioriteringaren
ochdeställningstaganden till vad kan inomgöras som gessom ramar

det finns möjligheter utvidga dem.attom
ställning till hurmycket angelägen uppgiftEn taattvar

bordehanteraskulle sin ekonomi. förstaTrosa Den person, som
rekryteras, kundebra kommunekonom. En varavar person somen
med och utforma hela och det ochekonomiarbetet på somsynen
kunde ekonomerbygga budgeten och arbetet med den. finnsDetupp

kommunalöverallt i samhället, bara bråkdel förstår sig påmen en
ekonomi och det politiska finns det ocksåkommunerIsystemet. en
hel behövdesdel ekonomer har fostrats till goda kamrerer. Detsom

det visioner och kunskapnågot behövdes medannat, en person om
kommuners och landets ekonomi. sökandet ñck jag tipsI om en
erfaren villeekonom Kommunförbundets stab, Erixon.Lena Hon

hjälpa bereddtill långsiktiga åtaganden hon intenågragärna men var
arbeteti det läget. Med kunnighet hon, konsult, igöraatt tagtog som

med ekonomin och ledde det.
kommunekonom sedan skulle rekryteras underNär en

hösten, visade det sig dröjde tillsvårt finna Deträttattvara person.
följande år, då den administrative chefen rekryterademars nye en

ekonom för tidsbegränsad anställning.en
skulle budget för 1992 för kommunDet göras en en ny

inte farms fanns hel del osäkerhetsfaktorer,Detän.som somen
framförallt rörde kostnader ochför administrationen verksamhetenav
kostnader förknippade med relationen mellan enheter ochcentrala
lokala, sådana kostnader Nyköpingshade medäven göraattsom
organisationsfomi och bemanning. Delningen från Nyköping innebar

dimensionering den administrativa och antaletverksamhetenatt av
anställda deninom kunde ske från botten. ingen självklarhetDet var

bemanning dimensioneringTrosas och skulle 14att motsvara procent
Nyköpingsgamla kommun. befolkning 10.000,Trosas knappaärav

vilket motsvarade 14 hela Nyköpings befolkning.procent av
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Det också oklart hur statsbidragen skulle bli, blandstora annatvar
beroende förändringarpå inom skolområdet. Statsbidragen till skolan
lades med verkan från januari generellaoch med första 1992. Detom

Ädelrefor-statsbidragssystemet skulle införas från och med 1993.l.l
och överflyttningen särskolan påverkade också ekonomin. Detmen av

gick ändå kalkyl vilka inkomster skullepå kommunenatt göra en grov
få. kundeDet då konstateras det inte skulle finnas föratt utrymme
några ekonomiska utökningar under troligen1992, kommunenattmen
skulle kunna behålla sin servicenivå det kommande förutsattåret, att
besparingar kunde administrationen.pågöras

Ett behov besparingar 10-20 kunde förutsespå procentav
i budgeten under den minskadetreårsperioden, beroende pånärmaste
statsbidrag, skattestopp och ökade kanske varitåtaganden. Det hade
klokt ha påbörjat besparingarna redan organisationen1992. Menatt

redan för påfrestningar, med anpassning tillutsatt stora nyttettvar en
och det ekonomiska oklart.läget allt försystem ännutrotsvar

Delningen slutförd, vilket gjorde det inte fanns bokslutnågotattvar
för 1990 utgå ifrån, vill balansräkningdet det saknadesatt säga att en
för Trosa.

skattekrañTrosas ganska god, jämfört med Nyköpingär
och Gnesta och därmed hamnade kommunen utanför skatteutjäm-
ningssystemet. Kommunen har skattesats Nyköping,nu samma som

i kommunalskatt18.54 och 30.69 i sammanlagd skatt.
viktigtDet gjorde sin budget utifrånTrosaattvar egen

sina premisser och hade kontroll budgetprocessen,Trosaatt över
eñersom den och målformuleringsprocessen hänger ihop. Budgetens
utfomming dessutom beroende hur organisationen skullevar av
komma Budgetprocessen och uppbyggnaden budgetenatt ut.se av
påverkas arbetssättet och val metoder for ekonomisk styrning.av av
Det väljs egentligen fråga relationer ochårsom en om
överenskommelser mellan olika nivåer i organisationen, om var ansvar
förläggs och vilken grad frihet kanav som ges.

Politikernas viljeyttiing kommunens organiseringangående
tydlig fingervisning vilka det fanns hadegå. Devägar attgav en om

bland uttalat sig för långtgående delegation ochannat men
kvalificerade tjänstemän. tolkning blevVår detta decentralisering.av
Dessutom förordade de målstyming. målstyming ochFör uppnåatt
långtgående decentralisering och för kunna adekvataatt göra
jämförelser mellan enheter införande resultatenheter bravore av en
lösning.

ekonomiskaDe koncentreras till resultaten-resurserna
hetema. Det skulle skapa föruppnås störreatt utrymmesom var nya
lösningar och ökad arbetslust. Erfarenheter visathar resultatenheteratt
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bådeför konkurrens,kostnadseffektiva. Resultatenheter öppnarår
ochkvalitetgodutvecklingstimulerainternt och vilket kanexternt, av

låga kostnader.

Budgetprocessen

ochfaltverksanrhetemaförArbetsgrupper bestående representanterav
budgetunderlag.framarbetacentrala tjänstemän tillsattes för att

kundede bästeftersomenhet lade förslag sin budget,Varje påegetett
hadeNyköpingkrävdes.bedömningar beräkningar lde ochgöra som

påbörjats. Mångaredanutveckling resultatenhetermotprocessen av
förslagtidigare gjorthadeföreståndare inom bam- och äldreomsorgen

medarbetatill för och hade vissbudgetar sina enheter attvanaen
visstredan fåttdetta. hade schabloner och de hadearbetat medDe ett

förfåttför de de hadebudgeten. Själva tyckte attatt ansvaransvar
frihetellerhålla budgeten. de hade inte fått några befogenheterMen

huroch awägningaroch bedömningargöraatt pengaromagera egna
exempeltillsina inköpskulle användas. och hur fickVar göra varman

befogenhetsfråga.viktigen
förlagda iredantekniska enheterna TrosaDe varvarsom

verksamhet fick svårtockså hantera sin ekonomi. Denattvana som
Nyköping och därskolan. hade ekonomin centralt isköttsDär varvar

timmar, kronorräkna timmar och andelar änattman snarare van av
konventionelltoch Skolans ekonomi också uppbyggd påören. ettvar

denefter funktioner i stället för innebarDetsätt att varansvar.
fannsfragmenterad varje enhet.och svår för Detatt enomgrepp

det härdel motstånd arbetet med budgeten påpå skolorna att göra
centralt håll.hjälp från DetDe osäkra ochsättet. attvar vana

innebar arbete,visserligen hjälp slapp delskolorna fick ochatt en
ekonomidet betydde hade full kontroll sinockså de inte överattmen

och hanterandetdet fanns byråkratiska begränsningar föratt av
vilket naturligtvis också stymingsfrâga.ärpengar, en

graderkunde intressanta iakttagelser olikaHär göras avav
decentraliserat delegerat enhetoch delJu större ansvaretansvar. av en
hade fått för ochhela sin budget, desto ansvarsfullt beteendeta mer
mindre tendenser hänvisa svårigheter och till centraladeras orsakeratt
enheter. vadDet naturligt och inte viljaär änsunt att ta mer ansvar

formellt motsvarandesanktionerat, särskilt inte harärsom om man
befogenheter. inbjuder får spridningMen det till beteende lättett som

områdenpå där befogat eller önskvärt.över ett större äransvar
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Budgetprocessen startade med åttonde augusti förmöteett
arbetsledama. Med hjälp från ekonomikamrem i Gnesta och med
siñerunderlag från Nyköping kunde enheterna lämna ifrån sig underlag
och förslag på sina budgetar i slutet september.av

Inställningen förenkla budgetarbetet och undvikaatt attvar
detaljstyming. betyddeDet tilldelning i oña beräknade utifrånramar
schabloner där det möjligt. Systemet med resultatenheter ännuvar var
inte helt utarbetat, så de slutliga schablonema fanns inte och skulle
inte finnas förrän året därpå.

Budgetens uppbyggnad

budgetenl fattar kommunfullmäktige beslut både genomföraattom
vissa verksamheter och hur finansieringen dessa ska ske. Budgetenav

uppbyggd efter ändamål och beslutad anslagsnivå i regelvar var
huvudprogram. Huvudprogram till exempel fastighetsförvaltning,är
gatuförvaltning, äldre- och handikapppomsorg och barnomsorg.
Förutom anslag huvudprograrnnivå,på fattade kommunfullmäktige i
budgeten beslut mål för verksamheten, formulerade helst ochiom en
högst i fyra punkter. detDär möjligt speciñceradesvar
verksamhetsmått, kunde öppettider på fritidsanläggningarsom vara
eller antal barn i skolan. Verksamhetsförändringar skulle också vara
specificerade.

Fullmäktige fattade också beslut ofördeladeatt avsättaom
medel en inte destinerats till särskilt programettsumma pengar som
for humanistiska nämnden och kommunstyrelsen. Avsikten attvar
skapa viss ekonomisk flexibilitet under året och samtidigt minskaen
riskerna för fullmäktige skulle behöva fatta beslutatt om
omfördelningar under året. Idealet budgeten utifrån kändaär att
förutsättningar läggs på sådan nivå den upplevsatt etten som
stimulerande riktvärde för uppfylla förutbestämt åtagande.att ett
Önskemålet också budgeten kan hållas ochär omfördelningaratt att
eller inskränkningar inte behöver ske under löpande budgetår.
Verksamheten fungerar bäst de förutsättningar börjanigettsom som

året klara och kan hållas konstanta. kanär Då också aviseradeav
besparingar, ekonomihantering och budgetarbete klaras bättre. Det var
nödvändigt med visst handlingsutrymme, eftersom det farmsett
osäkerhetsfaktorer. fannsDet inte alltid underlag för säkraatt göra
beräkningar och framförallt skulle kostnadsbilden kunna förändras
efter delningen, på inte gick förutse. Kanske skulle detett sätt attsom
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omstruktureringarochbli nödvändigt verksamhet göraöveratt se
under året.

tidigaredebudgetarbetets visade det sigUnder gång att
beloppoptimistiska och deekonomiska kalkylema hade varit för att

bedömdeViminska.till ofördelade medel riskerade attavsattssom
minskninggenerelldet viktigt dessa marginaler fanns ochatt ensom

medverksamheternaanslagen de humanistiska och tekniskapå treav
medlen.föredra för finansiera de ofördeladeprocent att attvar

reserverade sigsocialdemokraternaNågot motsenaresom
försämringi fullmäktige. detta skulle innebäraDe ansåg att aven

ochminskningenservicenivån och negativa till den treprocentigavar
förtroendevaldade ofördelade medlen. fastlagda kursen hade del den

underförbundit bibehållas nivåsig för servicen skulle påatt samma
skulledet kommande året. rådde oenighet deDet procententreom

förfannsinnebära försämringar eller det inte utrymmeom snarare
effektiviseringar. budgetförslaget sågVår uppfattning ut,att,var som

servicenfarms det för besparingar i verksamheternautrymme utan att
skulle försämras.

internbudget iRespektive nänmder fattade beslut om
regelbörjan där årsbudgeten bröts ned anslag i1992, på perav

resultatenhet eller objekt.
Pensionsskulden Måletkalkylerades i budgeten. attvar

investeringar skulle finansieras minst medkunna till 50 procent
skatteñnansiering finansielltför hålla låneskulden. Ettatt annatnere
mål nettokostnadema överstigainte skulle 90att procent avvar
skatteintäktema. iDetta mått kom slutet hamna 86 procent.att

Ekonomisystem

Det gällde skapa förutsättningar det ekonomiska arbetetsåatt att
skulle kunna ochfungera kommande Budgetarbete i kommunerår.
kanske på andra ställen också, tendens svälla ochhar att uten
absorbera energi i hela organisationen. knapptvittnar deMånga attom
har hunnit färdigt medbudgeten och försett centrala enhetergöra
underlag, förrän de sedanska verksamhetsberättelse förgöra att
påbörja budgetarbete underlag föroch samtidigtnytt göra
delårsrapporter med till föruppfattas oftaDet är attattmera. som man
tillfredsställa och förse centrala enheter med material.
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Ekonomin avgörande faktor för hela kommunen. Utanär pengaren
ingen verksamhet, ingen service. Styrning via ekonomi kan ettvara
kraftfullt instrument. utförs för ändå viktigaDet deärsom pengama

detoch där den energin ska läggas ned. Ekonomiär största är ett
signalssystem information kommunen Allpåär väg.vartsom ger om
ekonomihantering ska underlätta och verksamheterna hjälpastödja och
dem ställningstaganden Ekonomifunktio-kort och lång sikt.pågöraatt

fâr inte utvecklas till bli självändamål.att ettnen
För resultatenhetema ska kunna leva till de kravatt upp

ställs på dem, måste de ha tillgång till ekonomiskt underlagalltsom
berör deras verksamhet och de ska också ha tillgång till sådantsom

underlag de kan jämföra sig med andra. De måste kunnagör attsom
full kontrollha sin ekonomi och kunskap vilka faktoreröver om som

påverkar den.
Redan i april stod det klart det bästa tillTrosaatt vore om

årsskiftet skulle kunna ha sitt ekonomisystem. det skulleMeneget
blikunna svårt. upphandla ekonomisystemAtt kompliceradett är en

kräver kompetens inom kommunal ekonomi ochstorprocess, som
ADB. Det krävdes också tid kravspecifikationatt göra etten
ekonomisystem utifrån tänkesättet kring organisation ochTrosas
ekonomi. Det svårt hitta mycket god ADB-kompetens inteattvar som

uppbunden till speciell leverantör.var en
önskemålet finna enkelt, lättatt ett system attvar som var

använda och kunde förse enheterna med de färska underlagsom som
enheterna behöver för de ekonomiskt, utformadestår påatt veta var

dem. Samtidigt skulle kunna förse densättett systemetsom passar
centrala ekonomifunktionen med underlag för få den samladeatt
bilden kommunens ekonomi. skulle naturligtvis också kunnaDetav
administrera de dagliga ekonomiska transaktionerna.

För underlätta upphandling ekonomisystematt ettav
samarbetade Trosa och med Katrineholm,Gnesta hade ekonomi-som
kompetens för förfrågan. Katrineholm fastnade föratt göra etten
ekonomisystem heter Crom. motsvarade de krav ställtsDetsom som

lågoch prismässigt väl till. och bestämde sigTrosa Gnesta for samma
och anslöt sig till upphandlingen. visade sig bli billigare förDetsystem

haTrosa ekonomissytem och minidator,att ett eget än atten varaegen
anslutna till stordatorsystem. fanns flera fördelarDet medett göraatt

detpå eñersom de kommunerna kunde samordnasättet tre
utbildningen och personalen kunde hjälpa varandra.

Ekonomissystemet modulbyggt. innebärDet det gårär att
bygga ekonomistymingsmodell med valfri kodplan.att en egen

byggerSystemet på flerdimensionell redovisning, det skiljagår påatt
verksamheter och organisationen. Kodplanen kan innehålla koder för
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till utgift eller inkomst och tillexempel ansvarsnivâ, typ avansvar,
vilket direkt kod förändamål har gått. valdeTrosapengar en

vilket betyderverksamheten och indirekt kod för organisatione atten
det skerkan behålla koder och kontobegrepp oavsett omman samma

förändringar i organisationen.
baskontoplan, vilketkontoplan användsDen är ärsom en

det vanliga inom näringslivet. möjlighet enkeltfinnsDet taatt ut
uppföljningresultat- och balansräkning. få dagliggårDet att en av

balansen mellan tillgångar delårsbokslut.och skulder och göra
naturligtvis inte bara installera ekonomi-räckerDet ettatt

goda förutsättningar.den här kalibem. bara ovanligtDetsystem av ger
aktivt det går fåNästa arbeta för utveckla det, så deärsteg att att att

kommunledningunderlag önskvärda och möjliga få ochär attsom som
och resultatenheter behöver för följa och göraatt upp prognoser.

verksamhetenmodern växel för hela den kommunalaEn
installerades. minidatorMed hjälp växeln, modem och medav en egen

anslutasnätverk kan datorer olika arbetsplatser i kommunen tillpåett
ekonomisystemet. ekonornihantering ekonomisystemetDet ochgör
tillgängligt möjlighetför resultatenhetema. också förSystemet ger
enheterna utforma och de sig behöva.deatt ut rapporter anser

Resultatenheter och decentralisering

I resultatstyrd organisation ekonomiska intressetfokuseras det påen
det ekonomiska det vill skillnaden mellan intäkterresultatet, säga att
och kostnader redovisas. Verksamhetens kärna vad ochgörsär som
hur. Ekonomin Måloch sedan signalssystem. förutgör ettger ramar
verksamheten avgörande. de kopplas till de ekonomiska målenNärär
får de särskild tyngd och tydlighet. ska bli bra,helheten måsteFör att

samtidigt sig både verksamhetsmålen och de ekonomiskaägnaman
målen.

del lika viktigEn minstärav processen, som som
formuleringen mål, uppdragenuppföljningen målen, ochärav av
ekonomin. Kanske det kärnan i Börjar intressera sigär processen. man
för vad ska följas inte ställasmåste förr, frågan vadsom upp, om om

vill ha verksamheten och vad viktigt. bidrar tillDetut ärman av som
målen eller de önskade resultaten kan formuleras tydligare.att snarare

Att organisera verksamheten resultatenhetermed är ett sätt
decentralisera och befogenheter i utförandet tjänster.att ansvar av

Styrningen sker i förväntasbudgeten vad bliattgenom man anger som
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utfört för viss förGenom atten summa pengar. ange ramarna
verksamheten kan kraftfull styrning ske. i denDecentraliseringen
bemärkelse jag vill använda begreppet innebär läggaatt ut resurser
och medel och de enheterbefogenheter påmotsvarasansvar som av

utför vissa arbetsuppgifter inom verksamheten.del Detsom en av
innebär förskjutning makt från periferin hurövercentrum ut moten av
och vad ska i den dagliga verksamheten. Resultatenhetemagörassom
bör definiera vad bra verksamhet och utifrån deärsom en ramar som
givits formulera sina mål och verksamhetsidé. Ekonomin styrsegna en
inte på tidigare detaljerade direktiv.regler ochsättsamma som av
Relationema mellan resultatenhetema och den centrala enheten är
naturligtvis reglerade. Kommunen sammanhållen enhet och detär en
gäller få helheten fungera.att att

längreJu vill driva decentraliseringen ochman
tillgodogöra sig de positiva effekterna den, desto börav ansvarmer
och befogenheter utfördelade och i balans med varandra, vilketvara
framförallt uttrycks i delegering beslut. få konstruktivtFör att ettav
handlingsutrymme behöver enheten ha makt.

Problem och risker

Det finns risker med alla modeller,och med denna.såsystem även
kommunernaNär har ekonomiska problem och ska besparingar,göra

kan ibland få känsla sin tillflykt tillnågraatt tarman en av
teknokratiska modeller. Stämpelkort på daghemmen uttryck förär
detta. vissaI kommuner drivs tilldet absurditeter och används för att
kontrollera föräldrarna inte låter sina bam daghem ipåatt vara
onödan.

Det fara de ekonomiska aspekternaär stor atten
överskuggar allt och verksamhetens innehåll och kvalitet blirannat att

underordnat intresse. intresserarDå sig personalensig förav man vare
och deras yrkeskunskap eller för brukarnamedborgarna.

Risken för enheterna skulle bli alltför inåtvända ochatt
isolerade och inte sig delar det sammanhangstörrese som av som
kommunen diskuterades. Samarbete mellan enheterna bordeär,

med alla medel.uppmuntras
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Ny arbetsledarroll

bliarbetsledareförresultatenhet kan mångafå förAtt somansvar en
ochökatinnebär blandarbete. Det annat ettatt ett nytt omansvar

kan detidéerutforma arbetet efterdet med frihetförenas att varaegna
bliocksådet kanför många. Mentilltalande och eftersträvansvärt en

ochekonomisktresultatansvariga skadensvår situation ett storttaom
får intedet.medel Detinnehållsmässigt inte göraattgesansvar men

förskjutsställningstagandenochbli alla obehagliga beslutså motutatt
sittutförarimlig chansperiferin och enheterna inte attatt ges en

arbete.
förföreståndamaandra ställen,mångapåI Trosa, varsom

oroliga förresultatenhetschefema,de blivandede olika enheterna, att
administrativaoch baramed innehållet i arbetetkontakttappa

inte densammaresultatenhetschefarbetsuppgifter. Rollen är somsom
decentraliseringuppgiften, förlyckas medföreståndarens. För attatt

levandeorganisationen skaoch förska bli ord med innehåll attett vara
fåenheten. Atttill alla anställda påspridasmåste utansvar

arbetedetformsjälvständigt i någon gör ettär somansvar
meningsfullt.

fördelaresultatenhetschefenförframkomligEn är attväg
kan kommainom enhetenocharbetsuppgifter och så att enansvar, var

densidaFöreståndarens starkastemöjligttill sin Det ärrätt. är att
bordeadministrera. Detföredrarpedagogiska och någon attatt annan

sinanvändabäst fårarbetsuppgifterna bådadå fördela sågå attatt
Heltkring detta.tydlighetkompetens. krävs naturligtvisDet storen

ekonomin,förslutligaklart den det ansvaretstörstaär taratt som
viktigastechef. Chefenspersonalen och verksamheten den ärär som

denadministrerainte barauppgift leda verksamheten, attär att
resultatenhetchef försig väljer arbetetskickligt. Vare som enman

viktigtdetaktivt val. Dådet väsentligt deteller ärår år egetatt ett
blir positivt val.kan bidra till detkommunen att ettatt

detoch såbra instrumentviktigtDet attsystemär att ge
intehanteringenförenklas och den praktiskaadministrativa arbetet

ekonomisystemetAvsikteni volym och arbetsinsats. attväxer var
ekonomiskaproducera denskulle tillfredsställa detta. kanDet sorts

enheten själv vill ha.rapporter som
resultatenheter påGenomförs decentralisering med ett

ochuppfinningsrikedomkonsekvent borde dettydligt och sätt gynna
lösningar.spännande initiativ och intressantaföröppna nya
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Spelregler för resultatenhetema

I Trosa började under våren 1992 utarbetaett spelregleratt för
resultatenhetema. Det farms regler i Nyköping och de användes i
början eftersom de i allmänhet kända enheterna.var av

Resultatenhetschefemas roller hade förändrats i och med
den kommunen och det året.nya Det vikt de ñcknya störstavar attav
utbildning för sina uppgifter. En utbildning planeradesnya i två steg,
där det första handlade de formella skulle gällaom förramar som
enhetema. Det andra avsnittet inriktat på rollen chef i relationvar somtill anställda, chefer, brukare, tjänstemän och förtroendevalda påsamt

skapa stöd ochatt samarbete i den egna gruppen.
De förtroendevalda behövde också utbildning i vad

resultatenheter och hur detär tänkt deär ska fungera.att De spelregler
skulle utgöra försom resultatenhetemas arbeteen fannsram inte.

Utbildningen övergick i seminarier med arbetsgrupp meden
förtroendevalda och med resultatenhetschefema, konsultemaen och
chefema. De arbetade med utforma de spelregler respektivesom

ansåg de behövde.attgrupp De förtroendevaldas förslag samman-smältes med de idéer och synpunkter resultatenhetschefema hade.som
I slutet våren fattades beslut spelreglerav och då farms detom upp-slutning kring dem de berörda.av

Spelreglema beskrev relationerna mellan olika enheter i
kommunen och graden frihet dem emellan. Till börjanav skulleenintern konsument köpa tjänster från intern producent och denne skulle
i första hand sälja sina tjänster till intern konsument. Vid överkapacitet
kan den intema producenten sälja till köpare.externa Producentenen
får vid tillfällig överkapacitet själv förhandla fram bästa pris.ett
Spelreglema kommer behövaatt kontinuerligtöver och förändrasses
allteñer behov. Något inte fanns med i dennasom uppsättning
spelregler regler kring hyressättning,var användande lokaler ochavmöjligheten för resultatenhetema påverka kostnadernaatt för lokaler.

Intern och konkurrens,extern finns det marknaden

När resultatenheter införs är motivenett till ståndatt situation,av endär jämförelser kan beträffandegöras effektivitet och kvalitet och där
frihet finna olika lösningarattges för uppnå detta.att Jämförelse och
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konkurrens används styrmedel, det inte alltid nödvändigtsom ärmen
med konkurrens utifrån för uppnå detta.att

Konkurrens intressantär det verkligennär finns enmarknad, det vill detsäga, finnsnär antal servicegivare,ett
ellerentrepenörer företag, kan konkurrera ochsom sinsom genomexistens kan få till stånd konkurrenssituation.en

frågaEn vilkenär marknad det finns för resultatenhetema
sälja och väljaatt sina tjänster. Vad har de för möjlighet välja blandatt

och vilkaavnämare val har de köpa tjänster ochatt hyra lokaler Det
viktigtär inse kommuneratt att i grunden lever under andra

förutsättningar privat företag,än ett dess grundvalatt denär inteatt är
privat företagett och hel delatt marknadsmekanismeren spel.sätts ur

Om väljer verksamhetenatt utsättaman för konkurrens avprivata alternativ det självklarhetär alla skaen att ges sammaförutsättningar och valet faller påatt den det bästa budet medsom ger
avseende på pris, innehåll och kvalitet.

För kommuner finns det del risker förknippade meden att
överlåta verksamhet pâ privata Åreentrepenörer. Exempel från visar
på detta, vilket beskrivs Olle Sellström och Curt Boman iav deras bok
Åremodellen uppför eller utför En risk kommunenär säljeratt- ut
sin verksamhet till alltför lågtett pris. De tilltar exempel inte
marknadsmässigt betalt för anläggningar och för den kompetens somfirms. Alla kommuner inteär affärer.att göravana

Det finns risk att monopolsituationen skapas,en ny omdet inte realistiskär konkurrenssituationen på marknaden. Finns det
bara privat företagett kan lägga anbud på fastighetssskötsel,som är
det osäkert det i längden några fördelarom byta till det.ger att
Företaget har då inte kommunen konkurreraatt med iens framtiden.

Risken också kommunenär att kompetensavyttrar och
sedan står vissapåutan områden. Kommunen kan sämreenbeställarkompetens och får svårt att ñigöra bedömningen egen avkvaliteten. Den kan hamna i händerna leverantörerna.på Därför ärrelationen mellan leverantör och köpare viktig.

Fördelar för den lilla kommunen

Fördelen för den lilla kommunen detär går haatt överblickatt påenmarknaden. Det tillär exempel möjligt hålla reda påatt vilka lokaler
finns i kommunen. Detsom det möjligtgör samordnaatt utnyttjandet

lokaler. Man hur tillgångenav vet på lokaler och det gårutser att



jämföra och bedöma kostnader. Avståndet till invånarna mindre,är
vilket de lättare kan vadpå de uppfattar misshus-gör att reagera som
hållning eller byråkratiska beslut försvårar effektivt utnytt-ettsom
jande.
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KAPITEL 4
DET ORGANISATORISKA PERSPEKTIVET

Nuläge

nyårsaftonDet 1991, många Trosas invånare kommerär tillav
hamnen för på nyårsfyrverkeriet och ñra sin kommun medatt se nya

korv och glögg kommunen bjuder på. Gratisbussar går helavarm som
kvällen mellan hamnen, Vagnhärad och Västerljung. Folketsl hus är
det subskriberad middag för förtroendevalda, tjänstemän och andra

aktivt deltagithar i uppbyggnadsarbetet. AnderssonIngvarsom som
kommunalråd och Birgit Johansson,är kommunfullmäktigesnu

ordförande och de drivande i kampen för självständigt Trosaetten av
håller tal, stämningen god och festdeltagama skålar för denär nya
kommunen.

Människor samlas i hamnen, andra går sinpå ellerut trapp
balkong för kunna ned hamnen. På tolvslaget smälleratt motse
champagnekorkama, kyrkklockoma ringer och i hamnen avfyrasnere
det magnifika fyrverkeriet kommunTrosa född.över vattnet. är

Den organisationennya

Trosa har byggt kommunorganisation, baserad påärupp en egen som
förutsättningarTrosas och behov de förtroendvaldas önskemål.samt

viNär började bygga organisationen valde betrakta kommunenatt
främst tjänsteserviceorganisation. Strävan organi-att görasom en var
sationen flexibelså och enkel möjligt, så skulle kunnaattsom resurser
flyttas dit de bäst behövdes och så nödvändiga framtidaatt
förändringar inte skulle förhindras organisationsformen. Denav
kommunala servicen till invånarna skulle lyftas fram.
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Tjänster till medborgarna

resulta-Tyngdpunkten i organisationen i kommun ligger påTrosa
tenhetema utför tjänster invånarna i kommunen. Resultaten-som

har förheter för hela sin verksamhet. har sinaDeansvaret ansvar
intäkter och kostnader och redovisar ekonomiskt resultat. Resulta-ett
tenhetschefen har långt gående personalñrågor, för löne-iett ansvar
sättning, anställningar, ledigheter inom detoch entlediganden
regelssystem finns policy.och i enlighet med kommunenssom
Föreståndarna fungerade under inte fullt1992ännu ut som
resultatenhetschefer, bland elegationema endast preliminäraannat var

Kommuninvånamas oftastkontakt med kommunen sker
personalen på resultatenhetema. relationen invånarnaden harIgenom

möjlighet till vardags formulera sina önskemål och sina synpunkteratt
på det de får för krav ställs dem står iStora påpengarna. som
frontlinjen. Det de står för tjänsterna och servicenär motsom
kommunmedlemmarna.

Resultatenhetema får sina intäkter från ersättning,en
inom barnomsorgen till exempel bam. uträknadska såDen attper vara
den kan täcka resultatenhetens alla kostnader för adminstrativaäven

Äntjänster. länge ocksåså bidrag för hela den faktiska hyranges som
enhet har.en

Ledning verksamheten under nänmdemaav

Inför den tekniska och humanistiska nämnden chef ansvarig.är en
Chefens främsta uppgift till nämndernas beslut ochär att attse
uppdrag verkställs, samordna verksamheten inom sitt område ochatt

till de eftersträvade resultaten med de finns.uppnåsattse resurser som
möjliggöra,Att och vid behov driva utveckling viktigauppmuntra är

uppgiñer.
Verksamhetschefen ska i dialogen nämndenmedpartvara

vad ska åstadkommas och vilka resultat ska och kanom som som
meduppnås de nämndensChefen ska formuleraresurser som ges.

önskemål i uppdrag kan till resultatenhetema. Chefen skasom ges
beskriva konsekvenserna olika insatser och prioriteringar.av

Verksamhetschefen ska exempelvis arbetsledar-genom
träffar ha direkt kontakt med föreståndare och arbetsledare basen-på
heterna.

Förutsättningen för resultatenhetema ska fungera braatt är
det finns kompetent ledning kommunen, beståendeatt en av av

förtroendevalda och chefer. vilkenDe ska kunna definiera service
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ochverksamheteninriktning förmål ochmedborgarna ska ha och ange
enheternatillocksåskaLedningenkunna följa detta. att gesseupp

god service.stöd och
ochassistentchefen harhumanistiskaDen en egen

såharverksamhetendärför etthandhandläggare sin högra attsom
medbiståserviceförövrigt ska enhetenomfång. Förstort gemensam

samordningskompetensochbehövs, blandden hjälp expert-annatsom
frånhämtasocksåkankompetensinom fackområdena.de olika Denna

perioder.avgränsadeunderfältet eller utanför kommunen
ifinnsutredningskompetensochUtredningsresurser

enheten för service.gemensam

Enhet för servicegemensam

tillharresultatenhetemaochverksamhetschefemaförtroendevalda,De
service.sin hjälp enhet fören gemensam

densjälvständiga iEftersom basenhetema är nyamer
mindrelinjeorganisationomfattandeorganisationen, blir behovet av en

fungerandevälberoendeför deras stället dedel. I är av enmer
serviceorganisation.

ochuppgifterna kompetensklarabehövs förDet ärattsom
behövsfrontlinjenframföralltför tillgång till ettatt vara en

inteserviceinriktat. Denochförhållningssätt konsultativtär somsom
det.hjälper kunden, ska hjälpa den görsom

huvudsakligafyraservice ska haEnheten för gemensam
serviceadministrativfunktioner: samordningstrategifrågor och samt

kunskapsorganisationoch konsultation. Enheten kan somsom enses
viktigaområdenprojektform.ska arbeta Lippgiftsorienterat i Dessa är

enheten kan skaffa sig kompetens inom:att

EkonomLupphandlinginköpfakturering
PersonaLlöner, avtal
Planering, samhällelig och fysisk
Exploatering
Näringslivsfrågor
Turism
Byggnadsfrågor
Planfrågor och bygglov
Miljö
Räddningstjänst
Trafik
Gator
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Fastigheter
beräkning, karteringmätning,MBK

Barnomsorg
Skolor

familjeomsorgIndivid- och
Äldre- och handikappsomsorg
Kultur
Fritid
Information, marknadsföring
Juridikformalia
Allmänna utredningar
Kontorsserviceskrivhjälp
Växel
Vaktmästeri
Civilförsvar
Säkerhetsverksamhet

denKunskapen behöver nödvändigtvis inte befinna sig inom
finnas i verksamheten,enheten, den kan lika gärna utegemensamma

eller köpas från håll.något annat
april bestod den serviceenhetenI 1992 gemensamma av

cirka trettio inklusive Vaktmästeri. Dimensioneringväxel ochpersoner,
vadenheten kunde ske först det blev någorlunda klarlagtnärav
frånbehovet administrativ service vad skulle övertasav var, som

Nyköping och vadoch vilka behov resultatenhetema hade serviceav
de kunde utföra själva. slutet 1992 det trettiofemI personerav var
anställda inom enheten.

administrativa chefen enhetens chef och harDen är som
främsta uppgift biträda verksamhetschefemakommunstyrelsen ochatt

leda och samordna verksamheten inom enheten.samt att

Arbetet med organisationen

organisationenInnan klar krävdes kommerdet del arbete. Detvar en
beskrivas i det följande.att

jag komNär det faktum Nyköpingspå ett attscenen var
kommun skulle delas. jaglätt positiv till delningen.Det Deattvar vara
träffade förmedlade entusiasm inför förändringen.
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blirVissa frågoralla hade inte förespråkat delning.Men en
partifrågor och ibland har de stark ideologisk laddning. Kommun-en
delningen sådan fråga.var en

Det inte vanligt kommuner delas ochsåär att att nya
skapas. fåSedan kommunsammanslagningarna har bara några

ochdelningar skett varvid sju mindre kommuner har skapats, Trosa
Gnesta inräknade. jagfå med och skapa kommun sågAtt vara en ny
och motivmånga andra möjlighet, hade väl sinaallastorsom en egna
och drivkrafter.

Kommunallagen skulle och förutsättningar förändras enge
friare organisation. relativt skatteunderlag ochTrosa har ett gott
räknade med klara sig hand. kommunerna skulle fåpå Menatt egen
det mycket kärvare denekonomiskt. Diskussionen fömyelsenom av
offentliga verksamheten livlig. Allt detta erbjöd goda förut-var
sättningar för kommun dana sig.atten

januari projektledare och iI annonserade Nyköping om
mitten fattade indelningsdelgerades arbetsutskott beslutav mars om
min anställning.

En dag i april

Påsken hade just den andra april jag bussen från1991passerat, tog
Liljeholmen till Trosa. gick lillaJag det kullerstenslagdaöver torget

Östraoch bron ån och så till på Långgatanöver vänster motner
till den gamla sjukstugan, skulle bli kommunhus. Sjuvattnet som

minuter promenaden halva samhället. Andersson,Ingvartar genom
ordförande i indelningsdelegerades arbetsutskott administrativoch en
samordnare Så började mitt iarbete Trosa.tog emot.

En mina arbetsuppgifter de hade varitårensenaste ettav
Årsta,samverkansprojekt i stadsdelen har invånare,13.000 ettsom

geografiskt område gripbart. mindre, lokalaDet sammanhangetärsom
intressant. Nu gällde uppgiften kommun med befolkning påvar en en

knappt invånare.10.000 härDet heltnågot Detannat. storvar var
skillnad befinna sig i jätteorganisation Stockholms stad ochatt en som

förflytta sig till Trosa liten svensk kommun.att ärsom en
Ingvar Andersson hade sitt uppdrag arbeta medatt

uppbyggnaden Trosa heltid.på företrädde moderaterna ochHan ärav
poliskomissarie, chef för försvarsenheten i Stockholm.

Kommunen fastigheten där sjukstugan varit inrymdäger
och där skulle den kommunförvaltningen lokaler.ha sina Därnya
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Kommundelsförvaltningenarbetade vi, i det huset.tommaarmars
dit höstenfanns i Vi flyttade påäldre inbodda lokaler.översnett gatan

sjukstugan renoverades.när
Indelningdelegerades skullearbetsutskott utgöra styrgrupp

ochför projektet. valårhalva hade 1991Mer våren gått,än ettvar
partierna gällde det denrustade sig valstriden. lokala planetför På det
här fågången makten i den nyskapade kommimen.att

kommunen,mig gällde det snabbt fåFör att ett grepp om
mig denin i kommunens struktur, förstå hur sågatt utsätta

geografiskt, vilka uppfatta denfanns och försökaattresurser som
politiska viljan.

kommundelsnämnd iVagnhärad utgjorde sedanTrosa 1983 en-
Nyköping. Delar de tekniska för-kommunal administration,av en
valtningarna med skötsel fastigheter och och avloppgator, vattenav
hade i byggnadsnämnden fanns påkontor tjänstemän frånTrosa. Två
kommundelskontoret hadedagar Socialtjänstennågra i veckan. ett

distrikt administrationen iför och med Gnes-Trosa Gnestagemensamt
basserviceSkolan hade sin förvaltning kommunali Nyköping. Allta.

arbetsfömied-fanns och dessutom ochvårdcentral, försäkringskassa
ling.

fåPolitikerna hade uttalat sig för de ville haatt men
kompetenta tjänstemän. nämndorganisationenfanns beslut hurDet om
skulle det utforma någotNu gällde fullfölja dessa beslut ochut.se som

begränsade.passade ekonomiska för delningenTrosa. De varramarna
lokaler ochinvesteringar framförallt iStora skulle behöva göras,

administrativ utrustning.
och detförutsättningarna för förändring godaDe yttre var

fanns utmaning begränsade.i de ekonomiskaatten ramarna var
organisationKommunen behövde inte modellera existerandeom en

börja frånmed mängd befattningar, kunde i settstor utan storten
början.

Början till arbetsgruppen

Tiden denfrån regeringsbeslutet i november fram till dess1990 att nya
kommunen första ben kort.januari 1992 skulle stå på Detegna var
behövdes medliten handlingskraftig för arbetaatten men grupp
utfommingen denoch genomförandet den kommunen. Påav nya
tekniska enheten i AndreassonfannsTrosa Per som var
kommuningenjör, Underjag engagerade honom tidigt i arbetet.
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medbistodNyköpingarbetet,tillfleraknötsarbetets gång personer
flermöjligtvaritdethadetiden varit längre attHadeflera. vara

diskussioner.omfattandeoch ha mer
mål,odiskutabeltochtidsramgivenProjektet hade etten

sigmedfördefattat. Detdelningväl regeringsbeslut ennär varom-
Alla itilltalande.aspektermångaiobeveklighet varprocessen som ur
skulledethända. Attskulleinförstådda i detomgivningen somvar
kringochhurifrågasättaskundehända ifrågasattes inte. Det varsom

diskussioner.blev det ocksådetta
kombinationkommunorganisationSkapandet är enav en

specifiktuppbyggnadsprocess. Detförändrings- och ärsomenav en
relativthakankommunsigkommuner bryter störreär att ur ensom

kloktbörjantillkunde det attDärförfria förutsättningar. varaen
möjligt.fntankemässigt förhålla sig så som

Utgångspunkter för arbetet

vårtutgångspunkter förblevställdes ochVilka de frågor somvar som
analyseraorganisera kommunenutgångspunkt förarbete ärEn attatt

uppgifter ska lösas FörvilkaVad ska kommunendess uppgift. göra,
medmeningenvadställaslitet djupare kan frågan äratt om som

ideologiskileder vidareorganisation. Frågankommunen ettsom
fårochgrundtonmedhela tiden finns somensomresonemang, som

uttryck i den politiska debatten.sitt
ochidentitetvilkenutgångspunkt kanYtterligare varaen

vilketfråganärliggandevill ha.karaktär kommunen har och En är
var såfallsig.vill och kan utveckla I Trosashåll kommunen man

klarintebli kommun överännuattupptagen att varmanav en egen
kommundelningbeslutetoch medriktningen däreñer. I att varom

frågan.det ändå dags ställafattat, attvar
ochkartläggautgångspunktsjälvklarEn är attannan

helheti kommunenvärden finnsundersöka vilka och somsomresurser
utveckla.potential Detfinnsvad redan finns och det attensom var-

föreningslivinomellerkan historiska och naturresurser resurservara
och näringsliv.

perspektivorganisationen kanuppbyggnadenI sammaav
vilkaverksamheterna,inomanvändas. Vad finns det för ärresurser

det förVad finnstillgångarna och vad viktiga värdenär resurser
skapasverksamheterna Hurbland människorna bär ettuppsom

utvecklassin ochsammanhang där de kan komma till rätt
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uppgifterKommunens

dess uppgiñ.utformas Inomorganisationavgörande för hurDet ären
organisationdet urskilja funktioner. Denkommunen går treatt som

dessa funktioner.och hanterakommun bygger ska inrymmaen upp
harverksamhetpolitiskt styrdför det förstaDet är somen

skildaochmedborgarnastill uppgift tillvaraatt ta gemensamma
politiskadendenintressen demokratiskt Detpå sätt. görett genom

organisationen.
nivånden statligakommunendet andraFör representerar

myndighetsutövningbedrivalagstiftning. skaoch ska administera Den
Förvaltningslagsstiñ-och effektivtdet rättssäkertoch på sätt.göra ett

myndighetsutövningen ska fungerauttrycker tydligtningen ävenatt
serviceinriktat.

verksamhetdelen kommunenstredje ochDen största av
lagreglerade.demdelhar utvecklats till utföra tjänster, ärstoratt aven

ochutbildning ochindivider,tjänster riktar sig tillDet är omsorgsom
avloppanläggningar, ochkollektiva tjänsterdet vattenär gator,som

sophämtning.och
två tjänster.medKommunorganisationen arbetar typer av

sig till invånarna. Enden riktaroch viktigaste delenDen största är som
organisationen och denmindre del riktar sig inåt mot egna

service ochstöd, tekniskadministrativtverksamheten och utgörs av
underhåll.

ändraruppgifteni gamla spår fastlätt fortsättaDet är att
utföra tjänstertillkaraktär. har och övergåttKommunerna attmermer

avpassad för det.alltid organisationhar inte ären sommen
kommunsammanhang,iService vanskligt begreppär ett
själva väljer.människor Meneftersom det antyder det någotäratt en

plikt ochdet bådeinte frivillig,verksamhet skolanså ärärstor ensom
rättighet i skolan.atten

medborgarnasutifråntjänster utförs, distribuerasDe som
vinstgivande iTjänsterna intebehov och inte utifrån deras köpkraft. är

samhälleligtoch längrekonventionell mening. iMen störreett
för helalönsammaperspektiv de det. Exempelvis utbildade bamärär

privataavgörande skillnader från densamhället. Detta utgör
marknaden.
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Förutsättningar för organisationenden nya

organiseras.skulleförutsättningar den kommunenNågra närgavs nya
skulle halndelningsdelegerade ställning för kommunenhade tagit att

in-humanistisk beslutade deoch teknisk nämnd. Senare ävenatten en
hadeförtroendevalda ibygg-, plan- och miljönämnd. TrosaDerätta en

i angivit riktlinjer för hur den kommunenvägledning nyamars som
dåvarandeskulle organiseras. i denfanns basverksamhetDet en

kommundelen huvudsakligen bestodsom av
14 bamstugor och familjedaghemsenheter2

skolor6
socialkontorl
bibliotek2

2 idrottsplatser
Fritidsgårdar2 med simhallvarav en
hemtjänstenheter, inklusive sjukhemmet5
teknisktl kontor

och dessa mittenVar deñnierades basenhet. 1991Ien av som en av
cirka 370 anställda i verksamheten i Trosa.var personer

politiska förändringarInga signaler hade givits avom
basverksamheten, dess omfattning och nivå under 1992.

ekonomiTrosas skulle främst komma avgöras stats-att av
bidragen och ekonomisktskatteunderlaget. skulle inte finnasDet

för någon expansion verksamheten det kommande året.utrymme av
Förändringar skulle behöva genomföras, exempelvissom

utökning någon iverksamhet måste ske efter ompriorteringar och såav
fall på bekostnad rationalise-någon verksamhet ellerav annan genom
ringar. skulle kommaDet ställa anspråk kompetentpåatt stora en
ledning kunde driva kommunens verksamhet ekono-effektivtsom
miskt.

Helhetssyn småoch marginaler i den lilla kommunen

blevNär Trosa kommun unikt tillfälle skapaett atten ny gavs en
kompetent och mager central funktion. Vi bedömde intressetatt
under uppbyggnadsskedet borde fokuseras de centrala nivåerna.på

där effektivitets- ochDet rationaliseringsvinstema kunde justgörasvar
då.
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Därför dethelhet.kommunala organisationenDen årär en
samspelet mellanbetydelsefullt skapas förvilka förutsättningar som

decentraliseradVillolika delar i organisationen. ha enman
organisationen, skaorganisation, med långt iut resursernaansvar

finnas där. visade sig omöjligt från början räkna hurDet att ut stora
administrativ service ochdet skulle behöva finnas centralt förresurser

for myndighetsutövning.
hellre skulleFilosofin organisationen från börjanattvar

flexibel, den lättför liten för skulle såDenän stor. att attvarvara vara
förändra. olika central nivå skulleDimensioneringen funktioner påav
bestämmas efterfrågan och behov hos verksamheterna. Det ärav
lättare det villoch bättre behöva krympa sägaväxa än attatt att -

dentvingas avveckla personal. kommuner inomKommer närmaste
framtiden få möjligheteller någonsin på sättatt att växa samma som
tidigare

knappareden lilla kommunen marginalerna mycketI änär
i kommun. utnyttjas maximalt och detResurser måstestoren

förtroendevaldaunderlättas kommunen helhet. Deom man ser som en
hade inriktningen, all huma-tagit ställning för den läggaattgenom
nistisk verksamhet inom avgörande skäletnämnd. Det attsamma var
de ville ha ñnna öppningar forbättre resursutnyttjande ochett
samverkan och samordning.

sådan helhetssyn skulle avspegla sig organisationensEn på
utfomming. Vi ville undvika avdelningar ochbyggaatt upp
förvaltningar, svällarevir skapas. har tendensDegör attattsom en

bygga och därmed ioch sinsemellan parallella kompentenserupp
onödan konkurrera resurser.om

Administrativt servicestöd och i enhetgemensam

centrala ñmktionema och den administrativa servicen skaDe
underlätta och hjälpa möjliga service.enheterna invånarna bästaatt ge
Deras uppgift administrativ service och stöd.är att ge
En kunskapsorganisation

vanligaDet lösa uppgifter kommunalade skilda densättet att
administrationen har inrätta olika staber förvaltningar.och Iär att

finnsTrosa administrativ serviceenhet, där kompetensenen gemensam
samlad. har drag kunskaporganisation, dess främstaDenär av en

kunskap och kompetens inom skilda områden. iPersonernaärresurs
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varandrasiganvändasig de kanutvecklahar möjlighetden att avom
fältpersonal,medsamarbetaochkompetenseroch sina olika

politiker,medborgare och
skulle deliten,enhetenbehållaFör somatt personer

ochområdenflertalsigbereddai denarbetar ettägnaattvara
deenheteni denuppgifter. attpåKravet vargemensammapersonerna

skulleområdesittinomgod kompetenshaförutom varaatt en
samarbeta.bra förmågaserviceinriktade och ha atten

utnyttjad funk-daglighandladefall, där det intedel om en
behovfinnsdetomfattningi denkan köpastion, kompetensen som

delas med kommun.eller en annanav
deefterfrågaskulle haResultatenhetenia attutrymme

huset innanmöblerameningenbehövde. intetjänster de Det attvar
finnakunnaskaolika enheternaflyttat in,hade Dehyresgästerna

eller köputbytesamarbete ochkommunikation,förvägar avegna
behov. Ensinanätverk utifrånbyggaska kunnatjänster. De egna
flexibilitetförorganisation lämnarnätverksliknande större utrymme

i banor.och tänkande nya
prägladorganisation,ville till ståndVi öppen aven

verksamhetschefkantänkt detlärande. någon,Det näratt vara envar
konsult i denresultatenhetschef, anlitareller gemensammaenen

konsult dedendirekt medden kontakten ärenheten, kanså tas
ellertveksamheterchefen. Finns detintresserad attutan passeraav

och helachefenmednaturligtvis diskuterasarbetsanhopningar, ska det
skulleenhetenlösningar.för finna goda Denatt gemensammagruppen

arbetsuppgifter. Desinadiskuterabehöva träffas regelbundet för att
infonnerai arbetsbelastningen,ojämnheterskulle behöva hantera

itillföra någoti kanvarandra och undersöka någon annan gruppenom
för tillfället arbetar med,de frågor de

konsulter inommellanchefema blevtidigareFlera deav
ganska svårkani den enheten. Detsitt område envaragemensamma

ställerchef.har varit Detomställning arbeta konsultativt näratt man
skatidigarebefogenheterkrav. har inteMan utansorts somannanen

fungera i kraft kompetens,bara sinav

Ledningsfunktion

strategiskaskulle finnas någraden enheten detInom gemensamma
kommunekonomnyckelfunktioner med speciellt hög kompetens. En

ekonomisk ochstrategiskskulle ha ekonomifunktionen, förföransvar
ekonomistyrning ochutvecklandefinansiell planering och av

med uppgiftpersonalansvariguppföljning. skulle finnasDet atten
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blandbeträffarvadpersonalpolicy, annatövergripandeutforma
Slutligenutveckling.ochbelöningssystemanställningsformer, löner,

uppgifthuvudsakligexploateringsansvarig med attdet finnasskulle en
näringslivsfrågor.ochplaneringfysiskexploatering,aktivföransvara

admini-denverksarnhetschefema ochmedTillsammans
samord-lednings-,strategiskchefen skulle dessastrativa utgöra en

följaskullekommunen. Deplaneringsñmktion förochnings- upp
beslutochdiskussionerförunderlagskaffaverksamheten och om

konsekvenser.derasställningstaganden ochlångsiktiga
sinskulle förutomnyckelpersonemaochChefema

prestige-ochflexiblasamarbetsfönnâga,hakompetensspeciella vara
Samtidigt ska deförintresseha hela kommunensska ögonen.fria. De

verksamhet.sinutveckladriva ochkunna
funktionenledandestrategiska ochtänkt denDet attvar

myndig-devilketbudgetenifinansierade via anslag ävenskulle vara
Servicefunk-enheterna börochfunktionemahetsutövande vara.

frånintäkterhuvudsakligenavgiñsñnansierade,skulletionema avvara
sinaköpade villväljamöjlighetska haresultatenhetema att omsom

därifrån.tjänster

i projektformArbete

skulleandaskulleorganisationenHela somav engenomsyras
samarbeteförförutsättningarskapa överrevirtänkande ochmotverka

tiden.hela IförändrasuppgiñemaEkonomin ochverksamhetsgränser.
uppgiñsoriente-målen. Ettförändrasomformuleras ochmed dettatakt

skauppdragformulerade imålen,fungera braarbetssätt kan närrat
fullföljas.

kommunkonto-och påenheteni denArbetet gemensamma
projektavgränsadeprojektfonn. Iitill del organiserasborde storret

ochverksamhetsområdenolikafrånsamla kompetenserkan man
områdeuppgift. Skagenomförabehövs för nyttnivåer, ettatt ensom

inblanda-blikan kommabörjan allasamlas frånexploateras, attsom
skolainom barnomsorg,sakkunskapexploateringsansvarig tillde, från

lösande.uppgiñensochplaneringenför delta ioch äldreomsorg att
tidförmedtydliga uppdrag,Projekten fâr resurser,ramar

önskadevissatidsbegränsade ochProjekten skaoch ledning. vara
uppnås.resultat ska
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ställningstagandenvi giorde. Diskussioner ochHur

med verksamhetemaKontakten

hörasig och föranställda befannsammanhang dei vilket attFör att se
möjligtha mångade hade för idéer försökte jag såvad utemöten som

kontakt medmöjligabredastde olika arbetsplatserna. Förpå att
arbetadebasenhetema ochträffade arbetsledarna påverksamheterna

arbetsledaremed allagenomfördeshjälp dem. antalmed Ett mötenav
icheferföreståndare ochFolkets hus. jag träffadei När ute

denönskade sigfick jag höra vad deverksamheten nyaav
reaktioner påoch fåkunde idéerorganisationen och jag pröva egna

dem.
hade före-äldreomsorgenochBåde inom barnomsorgen

ochsjälvständigt. Eftersom Trosaståndama fått smak fungerapå att
ikanske fåttutkant, hade debefann sig i NyköpingsGnesta vara

skullehur deentusiasm och idéerfred del också. farmsDet omen
samstämmig önskanfannsutveckla sin verksamhet.kunna Det omen

mellanchefer.inga Menchefsnivåer möjligt och helstha så fåatt som
samtalspartners. Detillgång till stöd och hjälp ochville hade gärna

syftet.varandra i det Demöjligheterna användaocksåsåg att
med destämde braanställdas önskan få chefsnivåerom

långtgåendeochinriktning platt organisationförtroendevaldas på en
delegation. -

genomfördes,det första seminariet med arbetsledareNär
föreslog de skulle arbeta i med indelning efteratt geogra-grupper

avgränsadefiska områden. Vagnhärad och VästerljungTrosa, är sam-
skulle kunna hahällen. Tanken enheter farms i områdeettattvar som

kontaktglädje i området. harvarandra. alla DeDe utgör resurserav
vilkauppfattamed invånare de har förutsättningarmånga och attstora

sinbara sin bamstuga,behov finns inom hela området inte påsom
sigtillsammans ställaskola, sitt bibliotek eller sitt sjukhem. kanDe

bäst detbehövs i området, hur tillsammansfrågan: Vad uppnår
uppdrag har

skainte säkert uppdragen politikernaDet är att gesom
barnstugeplatser,ska formulerade: Ordna 10verksamheterna 54vara

Uppdragen skulledagbamvårdarplatser platser i förskolanoch 15
Uppdragetkunna formuleras med för olika lösningar.större utrymme

föräldrarskulle då kunna det möjligt för alla degöragrovt attvara;
ska haområde, vill, arbeta eller studera.inom Deett attsom
nöjda.barntillsyn den och dei omfattning de behöver ska vara

genomföra uppgiften.bam, förBarnomsorgen attges en summa per
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förkunnadetskulle öppna enbamomsorgspengmedlaboreraUtan att
skullefall,bästavill ha. Idevad maninvånarnameddialog om

gårområdet,iochmöjligheterefter somsig resursergemensamt omse
Vagnhärad tillförut. Ipåtänktintekanskeochanvändaatt mansom

medtillsammansattuppdragfå ikunnaenheterallaskulleexempel
fådevandalisering. Det är ett avfinnainvånarna stoppaattvägar

i kommunen.finnsproblemsamhälleliga som
fickdefack,samtligajagträffadedagfjortondeVar

dem.frånsynpunkterfickoch jagpågickvadinformation somom
iskullearbetsledamaså engagerasupplagtArbetet attvar

arbetsplatsersinapådiskussionernaföraochförändringsarbetet ut
dethurpåvariationganskapersonal. storDetallbland nogvar

skedde.
anställdaallatill närskickadesinformationsblad utskapadeVi ett som

ochförslagförredogjordesDärinformerafarms någotdet att om.
frågor.i olikafördesdiskussioneroch debeslut som

ochanställdaforgenomfördesseminarierParallella
fråges-aktuelladebehandladesdärtiden,helaunderförtroendevalda

tällningama.

förtroendemännenmedKontakten

devilleVadviljan.politiskadenförståviktigtDet attvar
uppgiftdessde påsågkommunen Hurmed denförtroendevalda nya

fullständigfåsvårtförverkligas Det attbästskulle dettaHur var
hadeförtroendevaldadeuttolkasskulleprinciperdei hurklarhet som

formulerat.
och Deseminarier möten.jagförtroendevaldaDe mötte

sig.för Ingvarochjagträffadenyckelpositionerhade envarsom
Viuppbyggnaden.medheltidpåarbetadedenAndersson somvar

samarbete. Dethadeochdagligen gottett varsåträffades gott som
fannsmed. Detpratadehonom mest endetnaturligt att var
politiskadenleddeAnderssonmellan Ingvaruppdelning oss.

framförhadejagochmed denkommuniceraskulleochorganisationen
skullejagmöjligttjänstemarmaorganisationen. Det attärförallt ansvar

förtroendevalda.med flerakontakthaft tätareännuen
skulle finnasdet ettönskemålförtroendevaldas attDe var

skulle gådet attkommunorganisation foretillförslag somsommaren,
skulledärefterdetMålet atttill i slutetställning varsommaren.ta av

centralatillnyckelpersonerchefer ochrekryteringenpåbörjagå att av
deförst, såcheferna attrekryteraidealiskabefattningar. Det attvore

chefernaFörutomrekryteringar.övrigavidmedkunnaskulle vara
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kompetenserochfunktionerspeciellavilka somanalyserathade
omgående.ganskarekryteramöjligtdetskulle attbehövdes. Dem vara

organisationkring kommunensDiskussioner

snabbtförhållandevisdet gårochöverskådliglilla kommunenDen är
denförlättaredetkanskeIblandfimis. är somvilkaatt somresurserse

hurochfackindelningarfrånbortseutifrån gängse sekommer att
gick lätt attDetkombinationer. attianvändaskan senyaresurser

ochförvaltningsorganisationerbehövdeinteverksamhetvarje egna
utanförköpaskullefunktionerSomliga attstöd.administrativteget

kommunen.
sektorsindelning,dendiskuteradesperiodtidigUnder en

exempeltillinnebartill. Dengickkommunermånga översom
varjeförchefmedskola,ochbarnomsorgsammanslagningar enav

signaler.politiskasådanadelgivitshadesektor. Det en
inteorganisation,skapaönskan varEn att somenvar

förförutsättningarkundeochhårda formeri förfastlåst gesom
etablerajust AttsnabbtskersamhälletiFörändringarutveckling. nu.

ochäldre-skola,ochbarnomsorgmellangränsernya
funktionellt.intekanskefritidoch ärkulturochhandikappomsorg

sinasamordnaskolaochfritidellerbiblioteketochskolanKanske kan
ellerkulturenochäldreomsorgenlikaaktiviteter gärna som
ochindivid-skaKanskedetkunnaskullefritidssektom göra
ochskolkmissbruk,medskolan,iinnearbetafamiljeomsorgen mer

vandalisering
vanligtdetverksamheterolikafrånerfarenhet ärEnligt vår

ochsigtillskansarområdesittbefästaför resurseratt manatt man
försvarakrañMycket attägnasparallella kompetenser.bygger upp

heltförhindraintegårhelheten. Detbekostnad attpåfackintressen av
krafterocksåbehövsönskvärt. Detkanske intedet somoch är

denintressantSamverkan närintressen.verksamheters ärförsvarar
Sam-professionen.iidentitetochstark kompetensbygger på egenen

utplånandeellernivelleringinnebäraska inteverkan aven
kunskap.specialiserad -

humanistisksig förhade bestämtförtroendevaldaDe en
humanistiskbehövaskundemöjligennämnd. Det var ensom

grund förinte någonegentligenfannschef. Detförvaltning och en
nämnden.förvaltningar underflera

ochstödservice,förenhetIdén med gemensamen
uppstod detstadium. Dentidigtganskaadministration kom ett ur

skulleadministrativaliten. Dekommunenfaktum är resursernaatt
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ochifannsdebehövdesde enflexibelt, när omanvändaskunna mer
enhet.samma egentligendetocksåavgjorde attkommunenpåStorleken

pågenomfördesdecentraliseringmellancheferbehövasskulleinte om
skulleskadetvilkenochexpertis varaanlitaBeslut attallvar. om servi-diskussionenmedoch enenhet. I att omrespektivepåförläggas

skulleadministrationen varatydligtdetblev attfördes,ceorganisation
ingetochstöd annat.ett framföralltskafunktionercentralaledandeKommunens

ochöverblickhaskaDeverksamheten.ledaochmöjlighetha styraatt
tilltillgånghaallmänhetidebehöverdetFör görasamlat attett grepp. tillstödförbehövs att gekompetensmed somsammapersoner kunnavälmycketborde varauppgiñematvåDeresultatenhetema.

organisationen.iplatsochtillsamlade personersamma
resultatenhetema,arbetaalltså motkanSamma person anlitaskulle kunnachefförtroendevalda. Endeellercheferna mot

beslutanderättdelegerasituationeni denochprojektledanågon ettatt ochprojektformuleringartydligakräver avarbetsledning. Detoch
uppdrag.

stödoch ärkompetensadminstrativdelEn stor av
växel,registratur,personal,ekonomi,hela kommunen;förgemensam kommunstyrelsefullmäktige,isekreterarskapochVaktmästeriABD,

förutsätterställe. DetsamlaskundedettaAlltnämnder. sammaoch
dessatilltillgångfärlättdesålokalmässigt, attsamladefinnsallaatt

funktioner.
enkelorganisationskapa varsomGrundtankama att envar

kundeförändringar,tålakunde somoch hanteraförstålätt somatt -- lärandekompetens,medarbetarnaförutvecklas, utrymmegavsom
verksamheten.understöddeochinitiativoch som

privatiseringarochuppgifterKommunens

iuppbyggnadsarbetet överensmedarbetade vartjänstemänDe som
behovinvånarnasDetverksamheten. är avkommunaladensin påsyn uppgift attärKommunensarbetet.förgrundenskatjänster varasom kommun.ifinnsangelägenhetema ensomdelösa gemensamma

individuellt,lösadyrtoch somopraktiskt attdet ärSådant som Vattenförsörjning,ochelektricitetskötseloch vägar,anläggning av
utbildningfastigheter, samtochutrymmenskötsel gemensammaav såsköttavill haVerksamheterbam.ochgamla somoch avomsorg profiteraskaingenönskardär attochmöjligtbraochbilligt som

behov.på våraekonomiskt
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möjlighetvälutbildade och harmänniskorMånga att
för dem viabetalartjänster de får.välja, de har synpunkter på de De
uppgift harhar och anspråk. Kommunensskatter och avgifter och krav

Krañema skabrablivit tillhandahålla dessa tjänster på sätt.ettatt
och regelverk,Administrationkoncentreras utföra dessa tjänster.på att

under-någorlunda rättvist, skatill för distribuera tjänsternaär attsom
stödja uppgiñen.

fanns det mångauppbyggnadsarbetet påbörjadesNär
spekuleradeprivatiseringar. Särskilt den lokalafrågor kring pressen

förtroendevaldahuvudfråga. Borgerligakring detta och detsåg som en
deförespråkade mindre. visade sig iblanddet eller Det att varmer

till exempel privatarelativt oinformerade och uppfattningen fanns att
kommunala. inte baradaghem generellt billigare driva Detär änatt var

ocksåfråga vad kunde effektivast, det envaren om som vara
ideologisk fråga.

kankan bra med konkurrensDet vara en om vem som
har godabäst jobb till lägst pris. kommunal verksamhetenDengöra

inomförutsättningar stå sig i konkurrensen. verksammaDe äratt som
den ska chans visa det. primära inte detDet är är ettatten om

billigtprivat företag utför sophämtningen det sker påutan ettattsom
och bra människor nöjda med.sätt ärsom

Organisation borde byggas det inom dess tillätsså att ram
alternativ.konkurrens, privatiseringar, avknoppningar och andra

Privatiseringar i sig inte det primära just då. farms ingaDetvar
skulleuttalade politiska signaler det frågaattom var en som

prioriteras.

Diskussion kring organisationsförslaget

Arbetsledamas reaktioner

slutet maj presenterades förslag till organisation påI ettettav
seminarium för de förtroendevalda och för arbetsledare.ett

nyfikenhet.Arbetsledama förslaget med intresse och Dettog emot
kom frågor, synpunkter och del invändningar. Huvudin-många en
trycket positivt.var

flesta invändningamaDe kom från skolans representanter.
hade sig skolchefönskat och central Skolförvaltning.De Deen en var

de negativa till förskjutningen administrativa frågormestsom var av
till resultatenhetema det vill skolorna. farms flera skäl förDetsäga
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förvaltning. Dencentralamed sinochcentralstyrdSkolandet. vanvar
ledarrollen.denkulturen ochkommunalafrämmande för den nyavar

alltidinteRektorer harchefsfunktioner.tydligaResultatenheter kräver
lärartimmaroñachefer, de harocharbetsledarerenodladesigsett som

beståendetillsattesarbetsuppgifter. Under höstenbland sina gruppen
problem,dessafinna lösningar påförför skolan attrepresentanterav

förhållandevis bra.vilket gick
tveksamhetockså delfanns detbarnomsorgenInom en

införtvekankunde karmaFöreståndamainnehåll.inför chefsskapets
karriäreralternativaMöjlighetenall administration. göraatt

bli chef föraktivt valdetdiskuterades och måste attett egetatt envara
resultatenhet.

sig chefstjänsterhade förväntatockså defannsDet som
inte fanns någradetblev besvikna,förvaltning ochför någon närsom

sådana tjänster.
. mellanchefer. Bådede ville inte hafördelar,flesta sågDe

ökadinletthadeäldreomsorgenbarnomsorgen och motprocessen
Även blandhadede tyckteautonomi, stoppats upp.som

fördelar.skolan kundeförrepresentantema man se

reaktionerförtroendevaldasDe

någrapositivt intresserade.förtroendevalda MendeMajoriteten varav
starktnegativa.mycket Desocialdemokratertongivande varvar

sighade de gjortorganisationsfrågoma. Kanskeiengagerade en egen
stämde intepresenteradesoch den bildbild hur det skulle somvaraav

förvaltningar ochmedsektorsindelningmed ville haderas. De en -
jagchefer. och medville kalla för Isamordnare, de inte attsom

strid.förslag blev detprojektledningenspresenterade
förskulleförslaget enheternaArgumenten attmot var
dehandkompetensmässigt. skullelitet Vemstöd, framförallt ta om

kompetensenskolfrågoma Farhågankommunövergripande attvar
skulle försvagad.bli

borgerligtförslaget uppfattadesmöjligtDet ettär att som
förankrat där, vårtforslag, det bättrekanske därför näraatt genomvar

denvadAnderson. svårtmed Detsamarbete Ingvar är att veta varsom
förmod-starkt detmotståndet såinvändningen. Menstarkaste attvar

plan gällde detkomponenter. Påbestod fleraligen ett nogav
indelningsdelegeradesmaktförhâllandena. det interregnuml styresom

detagit sin form ochmaktkonstellationemahade inte deinnebar, nya
positioner.höll kvar sinagamla
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organisationbeskriva och dess utfonnning kanAtt styraen
naturligtvis bli definierafråga makt. handlarDet attomen om

inflytanderelationer och beslutsvägar därmed möjligheterna tilloch
och makt.

Stödet för förslaget ändå starkt detså att varvar
meningsfullt vidareutveckla början juli kunde jagdet. latt av

organisationsskiss med den gick till allapresentera text, uten
arbetsledare, facken och de förtroendevalda.

iFör indelningsdelgerade skulle kunna fatta beslutatt
organisationsfrågan i augusti det kallat till MBL-förhandling denvar
sjätte augusti. Facken hade hel del ochsynpunkter förslageten
formuleringar. delEn kunde godtas arbetsgivaren ochstor parternaav
blev i huvudsak förslaget.överens om

indelningsdelegeradesPå arbetsutskott någon vecka senare
presenterade socialdemokraterna förslag. avvekDetett eget
huvudsakligen det direkt under humanistiskaden nämndenattgenom
föreslog cheferansvariga, för vardera skola och barnomsorg, förtre en
fritid och kultur för individ- och familjeomsorg och äldreomsorgsamt

cheferansvariga för teknisk produktion, byggnadsfrågorförtresamt
och för trafik, miljö och räddningstjänst. föreslog ocksåDe en
kommunchef, beskrevs överordnad den humanistiska ochsom som
tekniska nämnden, med centralt kansli. Pâ sammanträdet fattadesett
det beslut detta förslag med stöd miljöpartiet. Förslaget hadeom av
inte varit föremål för någon diskussion tidigare, reaktionernaså blev
starka med inslag förvirring.av

nittonde inbjödsDen augusti arbetsledama till därmöteett
de fick tillfälle sig i de olika förslagen och diskutera dem.att sätta

listade för-De och nackdelar och det ursprunliga förslaget haansågs
de övervägande fördelarna.

Eftersom det beslutade förslaget inte MBL-nu var
förhandlat, kallades till omförhandling. uttalade fackenDär sig mycket
skarpt arbetsgivaren hade fattat beslut organisationmot att om en som
inte förhandlad. Facken höll fast vid projektledningens förslagvar som
de hade förhandlat förkastade det socialdemokratiskaDeom.
förslaget, de saknadeansåg nytänkande. fanns detDessutomettsom
delar i det stred kommunallagen.motsom

Beslut organisation kunde inte fattas i indel-om
ningsdelegerade förrän i delen september ñckoch dåsenare av
projektledningens förslag majoritet.
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mellan och VagnhäradKonkurrens Trosa

ytterligare stridsfrågor. gällde kommunvapnet.Det fanns några En
Skulle Vagnhärads eller hybrid användas Valet föll påTrosas, en

fråga i budgetenTrosas, äldst. deEn procenttresom var annan var
för skapa ekonomiskt ofördelatavsattes ettatt utrymmesom som var

på Ytterligare fråga föremål för diskussion gälldeprogram. en som var
de ytterligare lokaler kommunförvaltningen ligga.behövde skullevar

Socialdemokraterna ville lokaliseringspolitiska förläggaskäl såav
mycket möjligt till Vagnhärad.som

möjlighet skulle naturligtvis flytta helaEn attvara
kommunförvaltningen till Vagnhärad. primära hålla denDet attvar
kommunala förvaltningen samlad eftersom hela organisationen byggde
på det.

Frågan lokalerna och kan uttryck förvapnetom ses som en
konflikt mellan påstods det tidigare hadeDet förekommitorterna. att
slagsmål mellan invånarna i de båda tycks det haNuorterna. mest
handlat konkurrens då har olika karaktär.orternaom
Socialdemokraterna har sina flesta röstande i Vagnhärad. kanDet
finnas inslag politisk konflikt olikamellan samhällsintressen. Jagav

knappast på den här konflikten bland de anställda eller männi-stötte
skor jag Frågan det inte företeelsemötte. är mestom var en som var
levande bland de förtroendevalda.

Rekrytering personalav

ochl med beslutet organisationen dröjde försköts ocksåatt om
rekryteringama. Vi bedömde det inte gick invänta beslutet,att att
vilket medförde alla rekryteringar nyckelpersoner chefernaatt utomav
påbörjades. farms iDet Nyköping intressanta ochpersoner som var

det gällde knyta till Trosa så möjligt. Denatt snartsom som annons
gjordes brett formulerad. sökte människorKommunensom var som

flexibla och beredda arbeta inom område.att än ett avgränsatvar mer
Arbetsfältet för specialitet inte alltid tillräckligt fören var en
heltidstjänst. Därför söktes ktmde arbeta inom flerapersoner som
angränsande områden. Tanken det fanns behov mycketatt närvar, av

ellerspecialiserad avancerad kunskap inom skulleområde, denett tas
avgränsadein för uppgifter.

komDet mängder eftersom arbetsuppgiñemaav svar, var
intressanta. Det många lockade med frånattvar som var av vara
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började bliarbetsmarknaden hade också förändrats, detbörjan. Men
arbeten.ont om

arbetskrävande uppgift.Rekrytering rolig och Nästanär en
alla engagerade i uppbyggnadsarbetet hjälpte till läsaattsom var

fortansökningar och bedöma dem utifrån sin speciella kunskap. Så
drivor,fanns plats ringde telefonen och telefonlappama låg ipå när

gälldehade varit borta. med vid alla intervjuer.Någon Detav oss var
kundefå ihop arbetslag passade tillsammans ochatt ett som som

komplettera varandra. Ambitionen i första hand rekryteraattvar
Nyköpingsinom kommun. Det Trosas att ta överpersoner var ansvar

del personalen där och det fanns duktigamångaen av personer som
intressanta anställa. viktigaste förstås de motsvaradeDetatt attvar var

kraven. Gick det inte finna i skulle dedessa Nyköping såatt personer
rekryteras utanför kommunen.

chefernaFör rekrytera anlitades konsult,att extern somen
hade lett seminarier för de förtroendevalda förtjänstfullt Vipå sätt.ett

arbetade i projektet bedömde själva för involverade.attsom var
rekryteringar skedde under tidspress från deDessa storen

förtroendevaldas sida, vilket riskerade påverka kvaliteten.att
Tjänsterna resultatenhetschef utlystes inte, eftersomsom

det fanns arbetsledare alla enheter.på det skulle möjligtMen attvara
kliva det visade sig arbete inte passade.ettav om vara som

Alla anställda i kommunen fick däremot anställ-nya
ningsbevis i och med årsskiñet, där det framgick de anställda iatt var
kommunen. befattningarInga deutom treangavs,
verksamhetschefemas. ville vinnlägga sigKommunen attom ge
fortsatt anställning till dem hade det. den kunde inte längreMensom

den anställde fick speciell uppgift. Detgarantera att en an-var en
passning till de snabba förändringarna i kommunerna, detgör attsom
blir svårt förutse vilka arbeten kommer finnas framöver.att attsom
Det också markering alla i första hand anställda iatt ärvar en
kommunen och inte i speciellt fack.ett

Samarbetet mellan Trosa, Gnesta och Nyköping

Personalförjningsprogram

Under hela delnings- och uppbyggnadsskedet kontakten mellanvar
Nyköping, ochTrosa Gnesta Nyköping bistod de kommunernatät. nya
i uppbyggnadsarbetet, innan delningen genomfördvar var resurserna
gemensamma.
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medkommithade arbetsgivarendecemberI överens
behandlade hurfacken personalförsörjningsprogramett somom

gick på devid delningen.personalen skulle hanteras Det treut att
för personalenindelningsdelegerade skullegemensamt ta somansvar

anställd påskulle anställning. Personalfortsattgaranteras som var
till den kommunlokalt anknutna arbetsplatser överfördes automatiskt
placeradeverksamheten centraltansvarade för där. Den perso-som
de inte ficknalen skulle fördelas i kommunerna ochdeut tre somnya

ifortsatt anställdaanställning i eller skulleTrosa Gnesta vara
Nyköping.

personalförsörjningsgrupp, beståendeEn representanterav
opartisk konsult frånför de kommunerna och leddtre av en

kvotrekryteringsarbetet.Kommunförbundet, skulle samordna En
och Gnestakonstruerades för beräkna eventuell övertalighet. Trosaatt

motsvarande sjättedelskulle för övertalig central personalta enansvar
Nyköpingskulle Nyköping kompenseras.Uppfylldes inte dettavar.

nyanställningar.förband sig delningsperioden inte någraunder göraatt
skulle grund delningen.Ingen påsägas upp av

omorganisationgenomförde Nyköpingsamband med delningenI en
hade deenligt utförarmodell. Nyköpings ekonomibeställar- och

finansierades delvis lån.försämrats och driftenårensenaste av
troligenväl utvecklad kommunal någothadeKommunen apparat,en

blevför redan före delningen. Omorganisationen sätt attettstora
uppenbartkrympa Under hösten blev detkostymen. 1991 att

Nyköping skulle behöva personalinskrälcningar.göra
administrationeroch byggde småGnesta Trosa menupp

hadekunde den beräknade övertalighetskvotenändå sin delta somav
grund delningen.uppstått på av

Samverkansgrupp

samverkansgmppUnder skedde samtalen kring delningen i1991 en
deltog deför kommundelningen träffades regelbundet. I gruppensom

indelningsdelegerades de projektledamaordförandena i AU,tre tre
och centrala chefer i Nyköping.

början kringsamarbetade särskilt ioch GnestaTrosa
ekonomisystem. Socialdistriktet och skulle delasgemensamt upp,var

under-där fanns också frågor lösa. och GnestaTrosaattgemensamma
tillsammanstekniska sidansöker möjligheten samverka pâ denattnu

Sörmlandskommuner.med andra
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specialiseradmedi NyköpingverksamheterMånga
intresseradeDekommunerna.kontakt med dekompetens tog varnya

avtal med dem.och slutaanlitadei fortsättningen bliatt ävenav
inköpsenhetenbland andramedkontakthade ocksåTrosa

dis-förservicefunktion,ochkonsultSödertälje kommunsinom
kussioner tjänsteköp.om

alla debyggainte möjligheterliten kommun harEn att upp
medsamarbeteDärförkan ha.kommun ärstörreresurser som en

andra kommuner nödvändigt.
och bokslutverksamhetsberättelseförrän det fannsInte en

Förhandlingarnapåbörjas.delningenför kunde den ekonomiska1991
möjligt kommahar bra och det har varitgått överens.att

tjänster utanför kommunenKöp av

fått sin lösninghai på någotAlla kommunala frågor måsteTrosa sätt
Nyköping bildadeochinnan första januari 1992. Gnesta nya

utförarmodellbeställar- ochkommuner. Nyköping införtFör ensom
till och Gnesta. lunderlättade möjligheten sälja tjänsterdet Trosaatt

specia-samlad kompetens inomNyköping farms det uppbyggd ochen
byggadet skulle löna sigliserade tveksamtområden. Det attvar om

områdei sådantorganisation för dessa Trosa. Ett varen egenupp
mätning, beräkning och kartering MBK.

från lantmäteriet och MBK-anbud bådeTrosa tog
med MBK-verksamhetenverksamheten i Nyköping. Avtal upprättades

sitthelai Nyköping, bland innebär Trosa ägerattannatsom
kartbestånd.

renhållningen iAvtal sophämtning upprättades medom
Nyköping. upphandla renhållningrimlig lösning,Det äratt envar en

helakomplicerad fanns inte tid genomföraoch det attprocess
upphandlingsförfarandet. Renhållningen i Nyköping väl förtrogenvar

behövde de anställdamed området, vilket mycket, dessutomär vårt
inte hamna i farozonen. viktigt till inte alltför mångaDet att attvar se

skulleblev arbetslösa eller övertaliga i Nyköpings kommun. Det
intekomma belasta vid den ekonomiska slutuppgörelsenTrosa,att om

anställde sin del.Trosa
Städningen hanterades liknande och avtalpå ett sätt ett

slöts med Nyköping, för personalen underövertog ansvaretsom
förutsättning fullföljde avtalet.Trosaatt



ansluten tillfrivillig brandkårfinnsI Trosa som varen
förbli det. avtal slötsi Nyköping och önskade Etträddningstjänsten

rädd-de sköterräddningstjänsten i Nyköping. innebärmed Det att
den frivilliga brandkåren,ningstjänsten i helhet, vilket inkluderarsin

bra ochbrandchefsfunktionen sotningsväsende. tycksoch Det vara en
billig lösning.

energi tillomvandlades NyköpingsUnder hösten 1991 ett
Nyköping aktieägarna.aktiebolag, där Gnesta, ochTrosa är

Bostadsförrnedlingsverksamhet sköts Nyköpingshem.av
Östraitidigare ansluten till FöretagshälsanKommunen är som

Sörmland AB.

Ledning

tjänstemannasidan skulle bestå denledning påKommunens av
administrativatekniska humanistiska chefen och denchefen, den

chefen.
inte helt lätt klaraLedningsstnikturen i kommunen är att ut

sig fram med olika lösningar. Nänmdemaoch många prövar är
direkt underordnade fullmäktige. Kommunstyrelsen är ett
verkställande och beredande till kommunfullmäktige medorgan

jämställdes cheferna.ställning nämnderna. Därför de tresamma som
tänkt de skulle ledningsgrupp. bordeDet Denutgöraattvar en

regelbundet utökas med den ekonomiansvarige, personalansvarige och
exploateringsansvarige, också bygg- och miljöansvarig, såär attsom
de dagliga och strategiska frågorna kunde belysas och behandlas.

administrative chefen chef för denDen är gemensamma
enheten den tjänsteman inför kommunstyrelsen.och som ansvarar

kommunfullmäktiges beslut.Kommunstyrelsen verkställer Därför kan
framförallt ekonomiska frågor,det i vissa situationer, i bli så denatt

administrative chefen, i egenskap ansvarig tjänsteman införav
kommunstyrelsen, får överordnad roll, endast i den situationen men
då kommunstyrelsens beslut föranleder det. andra chefernaDe är
ansvariga för sina respektive och relateradeområden till respektive

chefernanämnd. De tillsammans itre väntas ta ansvar
samordningsarbetet och med kommunen helhet för ögonen.som

Vi hade ledningenmånga diskussioner kring frågan hurom
ochskulle fungera, det skulle finnas kommundirektörchefutse om en

kanslichef.eller fanns anledning utgå ifrån det skulleDet att atten
heltidsanställt framfirmas kommunalråd. erfarenhet lyñes iEnett som



problematiskt med bådesamtal med andra det kunde ettatt varavar
ioña förblev trångtkommunalråd och kommundirektör. Deten

kommunen liten.med tanke påRisken i Trosa ärattstortoppen. var
blev för mycketskulle bättre det inteVi trodde detatt vara om
kommundirektör,fanns motståndkonkurrens makten. Det mot enom

medblev det orimligtsärskilt bland de anställda. den lilla kommunenI
verksamheterna.hade förchef ovanför de chefer ansvaren som

horisontellt led.Organisationen del fungera itänkt till stor ettattvar
tillämpades under projektarbetet på-arbetssättDet som

ledas framledes.verkade på hur kommunen skulle kunna ävensynen
ViVi frågor sinsemellan.samspelta och hade inga problem lösaattvar

pratade och med varandra och stämde hela tidenmycket öppet varav
befarm Eftersom alla ansvarsuppgifterhade vaross. som

ochkompetenta inom sitt område, ansvarsfördelningen tydligvar
tillförtroendet för ledningen fungera beror detvarandra Skastort.var

del vilka det därför rekrytering chefer såpåstörsta är, ärpersoner av
avgörande.

Professionalism i organisationlitenen

kommuner delas blir organisationen mindre. kommunNär litenI en
finns inte för eller behov daglig användning mångautrymme av av

samhället komplext och behovet ochMen kunnigaexperter. är av
kompetenta anställda finns kvar, det inte förstärks. Hur löserom man
då frågan professionalism i de intesmå kommunerna Det ärom
möjligt backa tillbaka till tidigare stadium. Professionalismenatt ett
behöver utvecklas. offentligKraven verksamhet såär storasnarare

de driver den behöver mycket kompetenta. finns fleraDetatt som vara
möjligheter och ingen utesluter en annan.

möjlighet rekrytera kompetentaEn är äratt personer, som
villiga arbeta med sak och kan tänka sigatt än attmer en som
kombinera olika kompetenser. ska i fall kombineras medDet så att

anlitas det behövs. finns fördelar det.Det många med Dånärexperter
kan den expertis behövs och har de aktuella kunska-mestsom som

skatfas, till just det speciella tillfallet. bästaI fall kan kommu-pema
anställda samarbeta med sådant kanpå desättexperter ett attnens

tillgodogöra delsig dennes kunskaper.en av
möjlighetEn samarbeta kommiuigrän-är att överarman

dela vissa kompetenser. kan skaffaEn kommunattserna, genom
ensig specialkompetens kring miljöfrågor, kringannan



gällervarandra. Dettillkompetenssäljakanhâlsoskyddsfrågor. Man
fattaskanendastmyndighetsbeslutmedklaradetpåbara attatt vara

detkanfrågorvissaIi kommunen.anställdtjänsteman varaav en
väl lämpatRäddningstjänstkommunalförbund. ärarbeta ibefogat att

iinvesteringarochexpertis ut-behov storamed sittför det, stora av
rustning.

viktigaPersoner är

dengradi högreorganisationen änden lillaoch ärlilla kommunenDen
tjänste-förtroendevalda ochbådegälleroch detpersonberoendestora
ochblirtjänstemänuppsjöfinnsdet inteEftersom envarmän. aven

viktigfåeñersträvansvärtochtillgång attviktig. Det varaär storen
exponeradestarktblir ocksåallasedd.bli Menmöjlighethaoch attatt

konsekvenser. Detganskakan detinte storafungeraroch personen
organisation. Fungerarsådaniallakrav påställs personernastora en

betydakanbli Det attbelöningamakanorganisationen bra, stora.och
personalsinkompenserabereddf°arkanskekommunen attvara
förkovramöjlighetfåanställdadeallt måste attframförlönemässigt

sig.utvecklaoch
förtroendevalda. Dedefor ärigällerDet stort settsamma

iförtroendevaldaSärskiltviktig.demochfå och därför är en avvar
samhälletlillapå. Detkrav ärställs detnyckelpositioner merstora

politikervadsärskiltochsig förenskildavadkänsligt för tarpersoner
harTeoretisktinflytande.makt och settfåde kaneftersom storgör,

företräda dem.skavilkainflytandemedborgarna över personer som
fortrubbigt instrumentalltför attoftaharvallistordeMen ettär

gällerväljer. Det attenskildapåverka vilka snararepersoner
skalämpligaväljapartitillbekänna sig än att personer somett

företräda en.
få igånghektiska årdettagjorde under attDet envar
möjligt föromständigheterskapa såkommun och att somgynnsamma

haskulleefter kommunensträvadeVifungera.den skulle att enatt
verksamhetenunderstödjakundeorganisationadministration och som

politikernastillämpaVi försökteförändras.skulle kunnaoch som
organisationväl bra. Dengick detoch långtinriktning såönskan om

okonventionell.ganskafortfarandekommunsanunanhangibyggde var
fungeraden skahuridédelvis bärsorganisationI en omavsomen

kvaliteteroch derasmjukare,strukturernaoch där ärär personer
avgörande.rekryteringamaochviktiga

nöjda ochförtroendevaldadejagI atttrorstort sett var
organisationenorganisation. Mensinmed stoltatill ochsomliga över
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ochvidstruktureradhierarkisktochinte så hårt var vansom manvar
reflektionmatchar den. En ärledarskapden kräver ett nytt sorts som

vissskapadekändabröt sättden ettmönstermot enatt somav
hålletochheltbereddainteförtroendevaldaoch de attosäkerhet var

förochambivalensenhanteraintentioner.dess Somfullfölja sätt attett
administrativrekryteradevaldeosäkerhetensiggardera attmot enatt

försiktighetmissriktadsnitt.traditionellt Detchef somenvarav
organisationen.ellerrättvisavarken personengav

kontinuerligEn process

datumfannsoch detkommun ettAttbygga Trosa processvar enupp
olikafinnshand. Det attskulle fungera på sättorganisationennär egen

något ochfärdigtantingenarbete, görden härpå sortens mansomse
ochlärandedärfortsätta,skaelleravslutar somprocesssom en

avsiktuttaladtydligti arbetet. Detutveckling idéernaär var enen av
datum. Idettaefterskulle fortsättautvecklingsprocessen ävenatt

avsikt.ändå det,naturligtvisdenavseendenågot oavsettgör
intentioner.sinaenligtfungeraska fåsOrganisationer att
nedskrivs påarbete. Det ettomfattande ochDet trägetär ett som

detverklighet förränintedetintressantkan ärmenpapper vara
arbetet ochdagliga hurdetblir viktigtgenomförs. Det ärsom

genomförs.intentionerna

uppbyggnadsarbetetinblandade iNågot de som varom

iuppbyggnadsarbetet TrosamedarbetadeDe varpersoner som
medbidrogandradaglig uppgift,del detviktiga. För var enen

insatser.avgränsade
medtekniska enhetendenfarmskommundelskontoretPå

kommithadeAndreasson.kommuningenjör, HansPer uppnanmen
jaggickfjärde april 1991vid tillfällen. Denflerabra resurspersonsom
in-hanochhanför reda påbesök tillpå Per, att ta varomvarvem
viframgick detsamtaletmed projektet. Avtresserad arbeta attattav

organisation,verksamhet,kommunali liknande banortänkte om
kundesamarbetefruktbartocharbetsledning och människor ett

inledas.
uppbyggnadsarbe-ihadeAndreassonNär Per engagerats

Andersson.ofta deltog Ingvarintensivt samtal,inleddes ävenetttet,
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föransvaradehandförstaidär Pergjordes,arbetsfördelningEn
humanistiskaför dejagochsidantekniskadenpåverksamheterna
gällde hurSamtalenövergripande frågorna.deochverksamheterna

ficksignalerdeochintentionerförtroendevaldasdefullföljaskulle
fältet.från

arbetet.tillfleraknötsgångarbetetsUnder personer
Maud Eriksson.avdeladeEkonomistabenmed flera.bistodNyköping

arbetetunder höstengjordeochekonomiunderlagmedförsågHon oss
tillpersonalstaben,hjälp frånocksåñck enbudgeten. Trosamed

IngbrittmedkontaktförmedladeStenberg,Andersbörjan somav
arbetetintensifieradeshöstenUnderavdelning.påKyhlberg samma
projektoch irekryteringamasärskilt i etttillgång,Ingbritt blevoch en

personalen påblevfortskred, destohöstenlängreskolan. Jumed mer
förändradesarbetsuppgiñerinvolverade. Deraskommundelskontoret

Dessakommunen.gälla dengradvis till personerövergickoch att nya
ibetydelsefulltutgjordetillsammansarbetslagdetoch varsom

uppbyggnadsarbetet.
ochmed GnestasamarbetevissthadeTrosa ett

Göranekonomisystem.ochekonomifrågorkringKatrineholm
seminariumideltogKatrineholmekonomichef i ettLagerstedt, om

kimskap.med sinövrigtförbidrogochekonomi ävenkommunens
hadeekonomissytemupphandlingoch derasKatrineholmVia av

konsultfriståendedenBertling. HanUrbanmed,kontaktfåttTrosa var
hjälpakundeekonomi. Hanochi ADBkunskapmedbehövdes,som

växeln.medochdatasystemetinförandetmed helaTrosa av
med fleradiskuteradesOrganisationsaspekter personer,

bör-idéernamed.kontakt Närhadekonsulterdäribland några som
alltframförfördeOlson. HanJohanengagerades Ulfjade klama

honommedTillsammansserviceorganisationen.idéerna om
dessautvecklades resonemang.

pågick ivadekonomi ochkommunalKunskap somom
helaunderErixontillförde Lenaandra kommuner processen.

delegeratvadblandundersöktes ettmed henne annatTillsammans
fimgera.kunnaskulledetoch hurinnebäraskulleekonomiskt ansvar

resultatenhetscheferutbildningen förförsta delenDen av
konsult på Sevenco,ochekonomKarlsson,med Andersgenomfördes

utformaförarbetetmed isedan attHan varresursperson.som
resultatenhetema.forspelregler

rördeallt i frågorframföranlitadesKommunförbundet som
chefsjurist påRiberdahl,juridiken. Curtkommunaladen

bidrog medochiseminarium Trosadeltog iKommunförbundet ett
kommunallagstiñningen.denkringklargöranden nya
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förtroendevalda ochderelationen mellanSeminarier om
Eric Peterson.målstyming genomfördes Larstjänstemän, samt av

gamlaiallt anställdainblandade framförandraMånga var
medochmed sin kompetensbidrogAllaNyköpings kommun.

framåt.fördesynpunkter processensom



SLUTORD

Demokrati effektivitetoch

finnsDet risk det konflikt mellan demokrati-ochuppståratten en
effektivitetsintressena. ensidig inriktning effektivitet kanEn på
försvåra inflytande och deltagande. demokratiskaanspråkFör stora

kan bli hinder för effektivitet. effektivitetenMenettprocesser om
inriktas invånarnas behov och konfliktenpå inte förvaltningen kanmot
få sin lösning. krävs god förankring bland invånarna ochDet en
lyhördhet för deras behov för fördela välfärden på effektivtatt sätt.

knappare ekonomin har de skärptDen årensenaste
uppmärksamheten kring den offentliga verksamhetens effektivitet.
Görs saker och de Skarätt kostnaderna pressasKanrätt görs
välfärdssystemet har hamnatöverhuvud det gör Fokustaget utse som
på effektivitet och demokratifrâgoma har hamnat i bakgrunden. Trosa

inget undantag. förbättrad demokrati starktEn har varitär ett argument
för delning. under uppbyggnadsarbetet hamnadeMen
demokratifrågoma i bakvattnet.

ekonomin blir brukar politikerna bli alerta.När Detsämre
paradoxala inträffar det ställs krav effektivitet blirpånäratt större
politikernas styrning markant, demokratin för den skullharmer men
inte förbättrats. Mer aktivitet och hårdare styrning från politiker inteär
självklart liktydigt med folkligt inflytande.större

Politisk aktivitet och demokrati

harI Trosa den politiska aktiviteten ökat, partierna har nyrekryterat
och de förtroendevalda tvekan och aktiva.engageradeär utan
Människor i allmänhet tycks nöjda med delningen.vara

Förutsättningarna bedöma invånarnas behov, vadatt som
rimlig fördelning, respektive brister finns har ökatär en var resurser

anmärkningsvärt. förtroendevaldaDe behöver inte längre kämpa för
sig hörda och hävda Vagnhärads och VästerljungsTrosas,att göra

behov andra delar den kommunen.gentemot storaav
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kan inflytande.Invånarna ställa anspråk på ha Destörre att
förtroendevalda kan rikta energi och frågansin medborgarnamotnu
hur deras inflytande ska säkras.

Förtroendevalda börjati majoriteten har under hösten 1992
med igång vecka finnas timmar i biblioteketnågraatt en per
Vagnhärad eller förTrosa frågor. Vid de tillfällenapåatt senastesvara
har få kommit. fullmäktigemötena just börjat medPå harpersoner man
möjligheten för åhörarna innan ställa frågor.mötetatt
Fullmäktigemötena välbesökta föråhörare. kommunenIntressetär av
har med säkerhet blivit bland invånarna.största större

Närhet byråkratioch mindre

har blivitDet till service och myndighetsbeslut. Dennärmare
kommunala förvaltningen vinnlägger sig lättillgänglig. Härattom vara
kan komma i snickarbyxoma och diskutera bygglov direktettman
med den handläggande tjänstemarmen, Stadsarkitekten. Den
kommunala förvaltningen etter obyråkratisk hantering, kortasträvar en
handläggningstider och korta beslutsvägar. Allt detta möjligt därförär

kommunen liten, tjänstemännen få och haratt är är stora
beslutsbefogenheter. Deras samarbete med förtroendevaldade oñaär
okomplicerat. De behöver inte skriva långa utredningar.
Omständigheter kring ärende oña kända ochmånga kanett är av man

alltid med varandra. Handläggningen förenklasprata utan att
rättssäkerheten blir lidande. Närheten mellan tjänstemärmen degör att
kan informerade sådant pågår inom kommunen, denvara om som

handen vad den högravänstra Handläggningen blir smidig ochvet gör.
det invånarna.gynnar

planärendenl har förvaltningen ordnat inforrnationsmöten
på tidigt stadium i Stadsarkitektenett har depresenteratprocessen.
planer eller tankar på planering ñnns och infomreratsom om
förutsättningarna. Många har kommit på de har hatt möjlighetmötena,

komma med idéer och förslagatt olika lösningar. Det finnsom
överhuvudtaget .intresse i kommunen för plan- ochett stort
byggnadsfrågor. Människor engagerade och har mycket synpunkterär
på sin miljö.nära

jagNär talade med Ingvar Andersson påpekade han att
förändringen inom skola, barnomsorg och de humanistiska verksam-
heterna kanske inte så eftersom brukarna sedan tidigareär harstor,
kontakt med kommunens anställda på kontakten medMenorten.
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för-troligenområden harinom dessatjänstemäncentrala enheter och
grundas påkaninom dessa områdenpolitiska beslutenbättrats. De nu

förhållanden. Etttill lokalainformation och hänsynta mermer
fungera.och det verkarplaneringsrâd har införts i skolan

ökat, både deneffektiviteten harMycket tyder på yttreatt
förvaltningen.inre beröroch denriktar sig invånarnamot somsom

förstärkts.hardemokratiskaFörutsättningarna för de processerna
förbättrats,beslut harservice och kommunalaTillgänglighet till

det inte detsammaaktivitet har blivitpolitikernas Men ärstörre. som
demokratin harhar blivit ellermedborgarnas inflytande större attatt

förstärkts.

samhälleGemenskap och

perspek-kommun flerbetrakta delningen NyköpingsgårDet att urav
Gesell-Gemeinschaft ochboktiv, sociologiskt. sin Essälärett om

sociologiska begreppspar.Asplund kring dettaschaft Johanresonerar
Asplund harTönniesintroducerades Ferdinand 1887.Begreppen av

vidaredärför Gesellschaftordenavstått från är ettöversätta attatt
och bolag,förening, sällskapsamhälle. betyder ocksåbegrepp Detän
helt enkeltmarknad. Gemeinschaft betyderibland det medöversätts

community.communité och engelska Dennagemenskap, franskapå
hoshela arbetet medtankeñgur har föresvävat mig under Trosa,

uttryck. inte lättAsplund får den tankeväckande Det är attett
skriver han blandkortfattat ringa begreppen, så här annat:men

har begreppet GesellschaftDet ärsagts att
bruk ochbaserat tredje ståndets seder,på

det egentligen inte begreppidéer, äratt ett som
omfattar tredje ståndet.hela folket barautan
Varhelst stadskulturen
blomstrar bär frukt uppträder Gesellschaftoch

dess landet däremotoumbärliga Påsom organ.
Gesellschaft. Alla harkänner föga tillman som

prisat livet landetpå har
framhållit ochGemeinschaft där starkareäratt
livaktigare: Gemeinschañ bestående ochdenär
äkta formen för samlevnad, Gesellschaft

övergående och skenbar form.däremot en
Således Gemeinschañ uppfattasbör som en
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levande organism, Gesellschañ meka-ettsom
niskt artefakt.ochaggregat

Gesellschaft baserat konflikt, därpå alla människor främlingar.är är
med sinaTrosas omgivningar har stark prägeltre orter av

Gemeinschañ. uttalat förDet nitton år sedan, dåännuvar mer
krafterna för införliva dem i samhället starka ochatt temporärtvar
framgångsrika. drivkraft skiljaEn sig från Nyköping kan ha varitatt

slippa ifrån Gesellschaft och återupprätta Gemeinschaft.att
liten kommunEn på landet skiljer sig från urbanstoren

kommun i fler avseenden storleken. Skillnaderna mellanän
Gemeinschaft och Gesellschaft och avgörande. Deär stora

skildatvå organisera sig och leva, harrepresenterar sätt att som
effekter livetspå alla skiften. det har haft betydelseJag för hurtror att
Trosa har valt organisera sin kommun. Exempelvis konflikteratt ser
och dempå annorlunda och byråkrati och teknokrati inteut ärsynen
förenliga med Gemeinschañ.

Frihet är det bästa ting...
eller välja idyllenatt

Frihet eller autonomi värde för del.Trosa Attär ett väger tungtsom
skiljas från Nyköping innebar också bli fri från Nyköping. Trosaatt är

borgerlig kommun gjorde sig fri under socialdemokratisken som en
regering. delning kan därförEn ha innebära frihet i relationsetts större
till den dåvarande socialdemokratiska statliga överheten.

bosättaAtt sig i förTrosa välja livsstil.mångaär att en
Den bygger på värden närhet, lugn, familjeliv, trygghet ochsom
avskildhet. Idyll centralt begrepp för kommunen. för-är Deett
troendevalda har uttalat sig för idyllen. egentligenVadvärnaatt ärom

idyll Synonymordboken föreslår: Okonstlat liv, litet paradis,en
harmonisk och ñidñill stämning, herdeliv, tillflykt skyddadochoas,
miljö. bo iAtt Trosa frihet till idyllen och ñihet storstadslivet.frånär
Många inflyttade från Stockholm med avsikt tillgodogöra sig deär att
positiva värdena i den lilla idylliska kanskeoch slippa stadensorten
problem. Staden erbjuder komplexitet, innebärstörre ocksåen men en

utsatthet och sociala komplikationer,större mångfaldmer en av
nationaliteter livsstilar.och Det kan finnas längtan efter det enkla,en
fridfulla livet, undan de sammanhangets komplikationerstörre och
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påträngande verklighet. livEtt knyter till traditioner ochsom an en
livsstil förankrad i landsbygden.ärsom

lillaDet sammanhanget och den lilla harorten stora
fördelar och står för viktiga värden i värld kan uppfattasen som som
kaotisk. Människor blir sedda i sin helhet, i hela sitt sammanhang.
Någon kan arbeta i kommunen och känd i sin yrkesroll, har sinaär
barn daghempå och i skolan, sina föräldrar på servicehuset, mannen-
hustrun kanske politiker eller arbetarär på arbetplats ien annan sam-
hället. Släkten kanske känd sedan länge. finnsär Man med i tiitids-ett
sammanhang; parti, förening, kyrka eller idrottsklubb. Det personliga

framhävs under sådana betingelser.ansvaret Människor kan slippa
känslor maktlöshet och anonymitet, också uppleva stark socialav men
kontroll.

Konflikter måste hanteras. Det svårt befinna sig iär att en
alltför konfliktfylld situation med någon hand bamtarsom om ens
eller chef eller giñär med någon chef...ärsom ärens som som ens
Det viktigt leva i fredär med sina blir livetatt i dengrarmar, annars
lilla olidligt. Ideologiska och klassmotsättningarorten har dämpats
eller naturligt förlagts till olika Vagnhärad har traditionorter.nog en

arbetarpräglad,att medan Trosa har borgerligav vara mer en mer
prägel. Det lättare bråka små saker.är talarI Trosaatt om man om
cykelställsfrågor.

kanDet balansakt för varje liten kommun inteattvara en
utvecklas till skyddad enklav. Kanske särskilt för harTrosaen som en
del sin lokala identitet investerad i idyllen. Konsten blirav att
utsträcka sitt och den solidaritet upplever med andraansvar man
kommuninvånare till människor utanför kommunens inteAttgränser.
hamna i position där undandragande från det sammanhangeten stora
också innebär intryck ochatt andra människorutestänga från
gemenskapen
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bryter losssig från Nyköpings1992rosa
kommun. Mitt under den period förändringav

och omdaning kommunermånga befunnitsom

under de skasig åren kommuni senaste en ny
ochskapas byggasorganisation Deten ny upp.

for degäller inblandade finna formeratt som

kan den lilla kommunen. Den här bokenpassa
beskriver den de diskussioner och deprocess,
funderingar foregick den kommunenssom nyas
födelse. Något andra kommuner i sittsom
sökande efter organisationsmodell kanen ny
hämta många erfarenheter ifrån.

Charlotte Skawonius höll arbetet medi att
bygga den kommunen under år.ettupp nya
Idag, efter kommundelningentvå år harsnartg
Trosa platt med få cheferorganisation ochen en

närhet mellan kommunen och invånarna.större
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