
Lokal demokrati

delaktighetoch i

städerSveriges
landsbygdoch

franlin rapport

Delmkr.1tiiltrecklingslgnnmittens
februariseminariinii i 1990

SMD





l utredningaroffentligaStatens
1996:71
Inrikesdepartementet

demokrati ochLokal
Sverigesidelaktighet

landsbygdochstäder

DemokratiutvecklingskommitténfrånRapport
1996Stockholm



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU Dsoch svararav
Fritzes, Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskanslietsförvaltningskontor.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
10647 Stockholm
Fax: 08-20 50 21
Telefon: 08-690 91 90

Illustrationer: Maria Schtrutz

Tryckt av
REGERINGSKANSLIETS

ISBN 91-38-20267-0OFFSETCENTRAL
Stockholm 1996 0375-250XISSN



Förord

Över hela landet initiativ för utveckla delaktighetentas att
demokratin. beslut skall fattas och såoch den lokala Att nära

det möjligt också de direkt berörda starklångt är ärav en
på formerna och metodernatendens 90-talet. Mennu

Stadsdelsnämndenvarierar. Lokala utvecklingsgrupper,
nykooperation bara några exempel.brukarmedverkan och är

Demokratiutvecklingskommittén har regeringens uppdrag att
utreda och föreslå åtgärder möj-kan öka medborgarnassom
ligheter till inflytande samhällsutvecklingenoch delaktighet i
och därmed på sikt bidra till vital demokratisk utveckling.en

Som led i detta arbete arrangerade kommittén i februariett
1996 redovisatvå dagars kunskapsseminarium förett att

demokrati delaktighet ierfarenheter och idéer lokal ochom
på Närvarande 30-talstäder och landsbygden. ettvar

forskare, tjänstemän, politiker och journalister.

I denna redovisas kortfattat de föreläsningarrapport som
hölls och diskussioner följde seminariet.de under Rapporten
har skrivits journalisten Björn erken redigeratsJ ochav av
kommitténs sekretariat. ocksåbak i finnsLängst rapporten
diskussionsfrågor och litteraturlista för villdenen som
vidare i ämnet.

Owe BirgerssonBengt
Ordförande i Demokratiutvecklingskommittén
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Byapolitik för demokrati och samhälls-

nerifrånplanering och upp

Åke Folkrörelserådet HelaStaffan Bond och Edin från
mobiliseringSverige ska leva berättade den lokala somom

ungefär 3 300finns idagunder de tio åren. Detskett senaste
landsbygden. det projektpå den svenska Irunt omgrupper

harkommuner, rådetkallats byapolitik deltar 71 mensom
intemed intresserade kommuner. Projektenkontakter 150 är

mångai form rad olika ochharstöpta utansamma en namn
få braolika arbeta. Grundläggande strävansätt är ettatt att

kommunförvaltningama och i syftesamspel mellan byarna att
planeringen vändastärka det lokala inflytandet ochöver en

befolkningsutveckling. Rörelsen har bidragit tillnegativ att
demokratiska strukturer vid sidandet skapats avnya,

partipolitiken.

lokalaArbetet består både utbildning och fram ut-att taav av
vecklingsprogram kommunala strategier.och formulera Pro-
jekten handlar bland vad Staffan Bondatt startaannat om
kallade strukturerade dialoger, i byaråd och tat.ex. nya orga-
nisatoriska partipolitiker.med nämnder Pro-t.ex. utangrepp,
jekten arbeta fram fysisk pla-kan också gå på lokaltut att en
nering. konstaterade hindren sådant arbetssättHan att mot ett

i förhåll-inte så mycket består lagar och regler utan merav
ningssätt och gammal organisation. tiotal kommunerI etten
vill partipolitiker,på olika nämndersätt pröva utanman men
här behövs stöd och utbildning.mer

Hittills har det varit mobilisering, krävs detmest nu mer-
aktiviteter, konstaterade tillbakavisadeStaffan Bond. Han

kritiken både stärkerockså projekten och menade demot att
ekonomiskademokratin, förbättrar planeringen och ökar den



effektiviteten. Grupperna har ibland kring enda,startat en
lokal fråga utvecklats till jobba med helheten.attmen

Åke Edin betonade det måste få olika på skildaatt vara
platser och allt inte i form bestämd uppifrån.stöpas samma

menadeHan det på landsbygden sågförst denatt attvar man
stela och byråkratiska sarnhällsplaneringen inte fungerade.

ssuävsaHÄR vv
CYKELBANORNYA

O 7058TRETTlO-FLER om
EN KONsrnAu..SKVLTAR u yiVILLAOMKXDET \\

Många lokala utvecklingsgrupper har sig i denengagerat
fysiska planeringen.



blevDet kollisioner byarna ville ha hjälp något frånmednär
kommunen. Ilskan politikerna och den "under-växtemot
jordiska kraften" kanaliserades Hela Sverige ska leva-genom
rörelsen och så spridd miljon invånare påär överatt ettnu en
eller berörs arbetet.sättannat av

Åke Edin menade traditionelladen samhällsplaneringenatt
uppifrån bidragit både till miljöproblem, torftiga bostadsmil-
jöer och orättvisor. villeHan inte skrota den kommunala pla-
neringen organisera den så den sker lokalt.attmen om mer

förMen det krävs det förändringar i de gamla strukturerna
där både partier, folkrörelser och förvaltningar kan ha svårt

lära Politikerna måste stimulera, samordna, lyssna,att om.
Åkesamtala och visa respekt hittills, Edin, självänmer sa

med förflutet socialdemokratiskt kommunalråd. detIett som
lokala utvecklingsarbetet har medborgarna och arbets-nya,

skapat nivå mellan den kommunalagrupperna en egen
och folket.apparaten

Sekretessfrågor kan lösas på praktiskt sätt,ett gruppernas
arbete långsiktigt, rekryteringen till dem inteär smalareär än
till de vanliga kommunala nämnderna, målet för grupperna
varierar från plats till plats och för verksamheteransvaret

delegeras måste ligga på den i kommunen delegeratsom som
Åkedem, svarade Staffan Bond och Edin på några av

frågorna ställdes.som



får SvågadalenSnart partipolitiskten

oberoende nämnd

Rolf Krohn, tidigare kommundelschef i Hudiksvall i Hälsing-
land, berättade Svågadalen i nordvästra delen kommu-om av

där just planerar kommunal nämnd partipo-utannen man en
litiker. harMan redan så kallat självförvaltningsrådett som

villkorad delegation fått sköta kommunala uppgifter.genom
Rådet bildades bland för förbättra samhällsservicen,annat att
öka den lokala demokratin och behålla de 700 invånarna i
dalen.

Bland har Svågagården byggts och därannat samsas nu
skola, barnomsorg, kyrka, äldrebostäder De kommunaltmm.
anställda på platsen har skrivit kontrakt jobba frittattom

yrkesgränsema, vilket lett tillöver täcker föratt man upp var
andra i barnomsorg, skola och äldreomsorg. rådet sitterI

för olika föreningar, kyrkan ochrepresentanter ortens perso-
nalen.

Processen började egentligen redan 1987 Svågada-attgenom
len utsågs till framtidsby i Hela Sverige ska leva-kampanjen,
då det också startades studiecirklar och serviceutredningar.

politiskaDe partierna har inte bort fått fler med-tynat utan
lemmar befolkningen har minskat något och rådet harmen
inte alltid hörts kommunen fattat sina beslut,när berättade
"glesbygds-byråkraten" Rolf Krohn. Från 1996sommaren
och fram till och med 1998 rådet med den folkvaldaersätts
Svågadalsnämnden kommer ha ochatt eget egetsom ansvar
reglemente. Till den nämnden blir det fri nominering ochnya
vid det val sedan sker kommer varje invånare få krys-som att

för högst sju på valsedeln. väljsDesa utsesnamn som sen
formellt kommunfullmäktige. Rolf Krohn önskade för-av att
söket skulle få tid sig till 1998.änmer
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förstadetkommun blirHudiksvallsSvdgadalsnämnden i
partipolitisktsjälvförvaltningmedförsöket genom en

oberoende nämnd.



påEn folkrörelse landsbygdenny

Kulturgeografen Ulla Herlitz berättade del resulta-om en av
från sin pågående studie de lokala utvecklings-ten stora av

betydelse för demokrati och samhällsekonomi.gruppemas
Ungefär 1 500 3landets 300 lokala utvecklingsgrupper harav

på hennes enkäter. 10 000 aktiviteteri 1 300svarat grupper
finns också i kunskapsbank upprättats.numera en som

Den här bygderörelsen ordentlig fart 1987 i samband medtog
den landsbygdskampanjen och inrättande Glesbygds-nya av
delegationen. Svaren på enkätema visar verksamheterna iatt
regel drivs i form ideella föreningar i obyråkratiskaav men
former. Kommunerna upplevs stöttepelare förömsom som
verksamheten i 42 svaren, broms-ömsomprocent av som
klossar i 50 svaren. Bland bromsklossarna finnsprocent av

statliga myndigheter också antelagen dvs. denäven Jmen
lokala avundsjukan.

vanligastDe syftena med skapa trivsel ochär attgrupperna
främja den lokala kulturen. Det blandatt som grupperna

åstadkommit enligt också återkommandeärannat svaren
kulturaktiviteter, byn fått samlingslokal, ellervägatt en en
förbättrad service i någon form.

Arbetet har ökat sammanhållningen ochengagemanget,
gemenskapen och det handlar inte bara påställa kravattom
kommunerna saker och ting i händer,utan att tamer om egna
konstaterade Ulla Herlitz. Det upplevts viktigastsom som var
dock lobba för landsbygden.att
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lokalaDe utvecklingsgrupperna pd landsbygden upplever
ofta kommunerna bromsklossar för verksamheten.som en
Men likanästan ofta upplevs kommunerna stöttepelare.som

ll



visar sig i genomsnitt 20 aktiva i varjeDet äratt personer
med fördelningganska jämn mellan könen fågrupp en men

ungdomar. I genomsnitt aktiva uppskattningsvislägger de ner
65 timmars arbete år.per

innebär det i 3 300 i FolkrörelserådetsDetta deatt grupperna
nätverk finns 66 000 aktiva och värdet arbetetom av upp-

till 150 kr timmen, så ideell 643skattas insats värdgörs en
miljoner kronor.

Ulla Herlitz har också jämfört förekomsten lokala utveck-av
lingsgrupper med hur landsbygden kommunsamman-genom

politiskaslagningarna förlorat sina visadeHonrepresentanter.
hur Falköpingkartor centralorterna respektive Karls-över

hamn totalt tagit representationen i sina fullmäk-nästan över
kringliggandetigeförsamlingar. landsbygden, där detDen

1950-före sammanslagningama och 1970-talen vimlade
små kommuner, idag helt politiker i full-saknar nästanav

mäktige. Det idag Karlshamn i Blekinge hade tidigareärsom
131 fullmäktigeledamöter i kommuner.flera de 51 iNu är ett

fullmäktigeenda 24 bor i centralorten. Samtidigt harvarav
209 på kommunens landsbygd sig i l7engageratpersoner
lokala utvecklingsgrupper.

Bygderörelsen har skapats det demokratiska vakuumgenom
uppstått i tidsanda både lokal och global,ärsom en som

menade Ulla Herlitz. Det har skapats rad mötesplatseren nya
vilket positiva effekter. Demokratin har fördjupats, väl-ger
färden har förbättrats både materiellt och socialt, ideellt

bidragitarbete och har till samhällsekonomin,egna pengar
har skapats jobb ALU-projekt.det och härDet ärnya en ny

folkrörelse på inriktad prak-och påär väg ärsom upp som
tiskt arbete, menade Herlitz, kommerUlla rapport attvars
publiceras under år 1996.senare
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i lokalasamverkan detDemokrati och

utvecklingsarbetet

universitet,kulturgeograf vid UppsalaBerglund,Anna-Karin
ochi Växjö, Vansbroutvecklingsarbetestuderat lokalthar

Östhammar. arbetetalla positiva tillkommunerDessa var
också fåtthadeorganisationer ocholikainbördeshademen

demokratin. Dennalokaladet gällde denolika resultat när
tillvilket harsamverkan,ofta med lokaljämställs rört

demo-tyckte Medanproblem, hon.orsakatochbegreppen
mellansamarbetesamverkanpolitisk metodkratin ärär etten
medofta ihop beslutsprocessenblandaraktörer. Manolika en

effektiviteten.ökanå vissa mål ochsträvan attatt

lätt på delokala nätverki dessamänniskorEngagerade satsar
företags-finns i regelnyttiga. Detprojekt mest ensom anses

självförtroendekompetens ochoch bådelandsbygdenanda
beslutsnivåbildari de härökar snart en nygrupperna som

kanskedetolika Problemet ärkommunens ärunder attorgan.
lokaltdominerar och detmänniskorliten attsomgruppen

demokratiskaförankring ochdemokratisksaknas både en
påpekadeAnna-Karin Berglund. Honmenadeinstitutioner,
viktigteffektivisera detochdemokratin inte går är attattatt

partierna.till kommunen ochkoppladehärde ärgrupperna

ochdemokratisk ordningförstsamverkanGärna enmen-
Anna-Karin Berglund.avslutadedemokratiska beslut,

13



Demokratisk samhällsplanering

Tommy Birgersson från Boverket berättade behovetom av en
samhällsplanering fram och harväxersonsny som nu som

förespråkare i det statliga verket. Den inteäven styrs av cen-
trala visioner och social ingenjörskonst utgår från deutan
lokala kunskaperna och önskemålen. Dagens medborgare
kräver få självamed och vill ha planering äratt vara en som
bättre förankrad i den lokala kulturen. Det innebär plane-att

måste ända attityd, bli pedagoger, lyssna ochrarna mer mer
helst själva bo i de samhällen jobbarde med. detMen behö-

också ändras i regelverk och lagar.ver

En sådan förändring sker i rad lokala utvecklingspro-nu en
jekt både på landsbygden ioch stabila bostadsområden i stä-
derna. BirgerssonTommy menade arbetssättet bör prövasatt
också i storstädernas miljonprogramsornråden. liksomDe är
avfolkningsbygderna inne i nedåtgående spiral utflytt-en av
ning, service och slåss också för sin överlev-sämreav osv.
nad. planeringEn där kan bidra till samhället blirsorts attny

överskådligt, mindre rotlöst och historielöst.mer

Politiker och planerare måste oftare lämna sammanträdesbor-
den, befolkningen i områdena bli blandad, samverkanmer
mellan myndigheter och organisationer förbättras, ansåg

Birgersson.Tommy Proffsplanerarna försvinnaska dock inte
och de lokala, akuta önskemålen måste alltid lång-vägas mot
siktighet och riksperspektiv. Men initiativen ska oftare än
idag komma underifrån.

härDe tankama inom Boverket har bland diskute-annatnya
på träffar verket under 1995 haft med 500 särskilt1rats ut-

valda hela landet.runtpersoner

14



demokratisk samhällsplaneringEn kräver attityd blanden ny
planerare och politiker. kommer underifrånInitiativen som
måste tillvara.tas
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iLokal demokrati praktiken

Jarlbäck socialdemokratiskNina ordförande i Eskilstunaär
kommunfullmäktige. beskrev de demokratiska reformerHon

med växlande framgång har där. Kommunsam-prövatssom
manslagningama innebar sju kommuner börjanblev Iatt en.

1980-talet infördes kommundelsnämnder. Det bestäm-av sen
des enbart fräscha politiker skulle sitta i dem ochatt attnya,

skulle ha kollektivt ledarskap i stället för de gamla che-man
Bådaferna. sakerna blev fel, tyckte Nina arlbäckJ Denu. nya,

oerfama förtroendevalda hade svårt klara sina uppgifteratt
och resultatet blev tjänstemannastyre. Vissa verksamheter
kom dominera för mycket de andra och kultur ochöveratt
fritidsfrågor kom exempelvis i kläm i den här samordningen.

harMan infört traditionella förvaltningschefer och krä-senare
också nämndpolitikerna ska bo i sina områden.attver nu

Nina arlbäck leder parlamentarisk i kommu-J nu en ny, grupp
inflytandet för brukar-ska utreda hur kan utökanen som man

personalen, utjämna mellan områdena visionoch och ge enna
gjortden lokala demokratin. har hållit hearings,Denom

enkäter och utredningar.

Några bristerna idag kontakten invånarnamellan ochärav
politikerna, berättade hon. valda upplevs inte gå folketsDe
ärenden och alltför mycket kommunen i stället förvärna om

släppa fram kooperativ. Fullmäktigedebattema hand-att t.ex.
detaljer i verksamheterna.lar uteslutandenästan om

Nina arlbäck tyckteJ det krävs politikerroll ochatt atten ny
både tjänstemän, personal och politiker måste släppa ifrån sig
makt. Partierna bör männi-till detta vara engagemang som

har iskor enstaka frågor. kan leda till de villDet att senare
jobba med helheten inom parti, trodde hon. bör hellerManett

16



för desådana barafrån medinte avstå samarbete attgrupper
invånare.allainte representerar

kontakter mel-inte lett till bättreKommundelsnämndema har
effektivi-förvaltningarnaharväljare och valda. Däremotlan

poli-politiker. centralafått fler aktiva Denoch harserats man
kommunfullmäk-försvårats och dåtiska styrningen har dock

0,5generellt bara skulle skärastige bestämde det procentatt
ändåi områdevalde nämndeninom barnomsorgen ett att

arlbäckjust i verksamheten. Nina Jminska 7,5 denprocent
ändå centrala politikerna ska fördelatyckte deatt pengarna

måstevissa ska ha Deoch våga beslutta att grupper mer.om
försum-verksamheten, vilketockså värdera och kontrollera

idag.mas

exempelvisdiskuteras i Eskilstuna finnsBland frågorna som
har, hur skolråden skavilken tjänstemännenden maktom

maktskolstyrelser och rektorernastill lokalakunna göras om
brytas.över pengarna

17



Är stadsdelsnämnder ökatväg moten

fördjupadmedborgarinflytande och
demokrati

vidMarika Sanne och Sandqvist, doktoranderJonas statsve-
tenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, berätta-

och andras studier stads- och kommundels-de om egna av
haft pånämnder. koncentrerade sig på vilka effekter dessaDe

delaktighet, medborgarinflytande demokrati. har själ-och De
Aspud-Stockholms försöksområden Rinkeby,studerat treva

konstaterade stadsdels-den och Skarpnäck. korthet deI att
politiken.invånarnas deltagande i Detnämnderna inte ökade

någotinvånare varit rejält missnöjda medbara deär somsom
då i med ordför-tagit kontakt med lokalpolitikema och regel

ordföranden.anden eller vice

stadsdelspolitikema ökade sitt inflytandedäremotDe nya
förstärkttjänstemännen och kan därför hasägasgentemot

inte medlemmar eller flerdemokratin. det ledde till flerMen
blevpartierna i områdena. nämndemaaktiva i de politiska I

ärligdiskussioner och försök tillpragmatiskadet öppna,mer
politikenproblemlösning i fullmäktige där ärän teatermer

konstaterade Marika Sanne.och låsta positioner,

den utvärderingenbaseras också påslutsatserna stora som
politikeri Göteborg. Med flergjorts stadsdelsnämndernaav

representerade stadsdels-i samhället ochblir fler grupper
bredd ochpå och visnämnderna har därmed sätt gett mer

lokalt självstyre.mer

lokalkännedomenlegitimiteten ochvikti både förDet är att
deti området, ansåg de. Därförnärrmdpolitikema bor är

Stockholm införblir krav iolyckligt det inteatt ett som nu
staden.stadsdelsnämnder i hela

18



Att Stockholms stadsdelar blir så också olyckligt,ärstora
menade de två. 130 politikerna innebär ökadDe politi-nya en
kertäthet bara från Stockholms mycket låga politiker1,7men

invånare till 1,9. de här områdena,I kommertusenper som
ha 60 000 invånare, tvingas fritidspolitikerna bliatt uppemot
slags kvasiexperter eller helt lita till tjänstemännen. såIen

områden uppstår någon identitetvarken ellerstora gemensam
lokalkänsla. Stockholms modell olycklig kompromiss,är en
tyckte Marika Sanne och Sandqvist.Jonas

SandqvistJonas refererade sammanfattning utvärde-en av
ringar rad kommundelsnämndsförsök i landet. Baraav en
hälften de kommunernas invånarnahär visade sig känna tillav
institutionen och det hade inte blivit fler försökt påverkasom
de kommunala besluten. fortsatte folk framförDessutom att

sig tjänstemännen. Sammaallt vända till erfarenheter har
i undersökningarkonstaterats liknande försök i USA.av

enkätEn gjordes i Göteborg ville 60 allaprocentsom av som
uttalade åsikt nämnderna skulle skrotas. Delvis haratten
stadsdelsnämnderna i Göteborg blivit symboler deför ned-
skärningar skett och orättvisor samtidigt blivitsom som mer
synliga, forskarna. Kritikenmenade i medierna har också
spelat in. Göteborgsposten har skildrat negativademest
effekterna.

Marika Sanne Sandqvistoch Jonas jämförde de områdenatre
med stadsdelsnämnder i Stockholm med områdentre utan
sådana. allaI områdena det efter år medklenttresex var
medborgarnas försök aktivt påverka sina politiker. Iatt ett av
områdena stadsdelsnämnd ökade kontakterna dockutan mar-
kant, vilket berodde på det dök två heta lokala frågor;att upp
det så kallade tredje spåret och nedläggningen badhus.ettav
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Jonas Sandqvist menade ändå kontakterantaletävenatt om
inte Ökat så hade de ändrat karaktär. Politikerna hade fått mer
vardagskontakter invånarna,med vilket lett till bättreen
kommunikation och dialog. Mycket den spontanamer av
kritiken stadsdelsnämndspolitikema innebar dock oftastmot

kritikernainte tyckte det bättre förr.att att var

Forskarna förordade direktval till nämnderna, dvs de skaatt
återspegla den lokala opinionen och därmed kunna ha en

politisk majoritet kommunfullmäktige. viktigtän Det ärannan
legitimiteten,for menade de.

snTTERsonDuLQNAo STApSDELSNÅWNDENI,

Stadsdelsnämnder har vardagskontakterlett till mellanmer
politiker och väljare. Därmed har kommunikationen och

blivitdialogen bättre.
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Stora förändringar i kommunerna under
90-talet

Amnd,Erik sekreterare i den parlamentariska utredning som
studerar erfarenheterna det kommunala fömyelsearbetet,av
berättade de åtta kan skönjas under 1990-temanom som
talet:

Decentraliseringen och ansvarsförskjutningen nedåt.
Koncentrationen till kämverksamheterna.
Marknadiserin aktörer iatt externa tasgen genom
politikens tjänst eller internt försöker användaatt man
marknadsmekanismer.

Integreringen fusioner, bryta yrkesmono-attgenom genom
pol och slå ihop nämnder.
Differentiering skilja på politik och produktion.attgenom

6.Individua1isering med valmöjligheter i servicen.mer
Demokratisering där del kommuner och landsting försö-en
ker öka både brukarnas inflytande och politikernas grepp

förvaltningarna och politiska arbetssätt.prövaom nya
Ideologisering där den kommunala tydligareapparaten
präglas den härskande politiska ideologin.av

Iden parlamentariska kommittén undersöks 18 kommuner
och sju landsting alla olika organisatoriskaprövatsom grepp.
Slutrapporten ska klar i december, så Erik Amnå kundevara
inte redovisa några färdiga resultat. Före kommersommaren
dock delbetänkanden insynen i de privata företagom som
kommunerna anlitar och regler för kommunalförbund.om
Kommunerna och landstingen har inte bara valt olika arbets-

också olika organisationsätt för skilda verksamheterutan
för myndighetsutövning och för servicepro-t.ex. en en annan

duktion. Erik Amnå menade att man numera ser mer prag-
matiskt och mindre ideologiskt modellerna.
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Att bryta utanförskapvanmakt och

Pilsäter,Karin folkpartistisk riksdagsledamot, berättade om
Storstadskommitténs arbete inriktat på brytaär attsom van-
makt och utanförskap i rad bostadsområden iutsattaen
Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommittén har lagt ett
delbetänkande där det skissas på olika öka människor-sätt att

egenmakt. Det gäller få dem förändra sin situationatt attnas
både försörja sig iarbete stället föratt attgenom genom vara
beroende bidrag och delaktig i samhäl-attav genom vara mer
let och i området. Invånamas inflytande skola, sjukvårdöver

har på år ökat inte för allaosv senare men grupper.

många åtgärderEn behövs samhället underlättarär attav som
och bort hinder för den här kan gälla fåDettar attprocessen.
myndigheterna samarbeta bättre och inte alltatt t.ex. stoppa
sådant hänvisa till sekretesslagstiftningen. Om denattgenom
berörda sitt medgivande och sekretessnivån höjspersonen ger
inom försäkringskassan så kan socialtjänsten mycket väl
samordna sina insatser med arbetsförmedling och andra. De

offentliga medel går till de här bostadsområdenastora som
kan användas flexiblare och därmed bättre idagän t.ex. ge-

förvaltningsanslag delvis med åtgärdsanslag.ersättsattnom
det gällerMen också områdena får behålla sina statligaatt

och privata serviceinrättningar. Kommittén kommer hjälpaatt
de lokala aktörerna med det, berättade Karin Pilsäter.

Kommittén vill lokalt får igång inte baraatt man processer,
projekt avslutas efter tid. Modellerna arbeta efterattsom en
kan skifta från plats till plats. Man kommer till börja medatt

komma med konkreta förslag i tiotal deatt ett mest utsattaav
områdena. kommerMan däremot inte försöka hindra in-att

Åtgärdernavandrarna bo ihop i områden. kan för-att samma
bättra situationen de inte löser problemenäven med detom
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orsakar vanmakten, invånarnas ekonomiska förhål-t.ex.som
landen, konstaterade Karin Pilsäter.

Kommittén har studerat förortsproblemenäven i andra länder
i Glasgow i Skottland. talsDär urban regeneration,Lex. om

community work och begrepp knapptempowerment som-
finns i vårt språk. Varför finns det på. svenska inget ord för

och vad heter till vanmakt undradeempowerment motsatsen
Karin Pilsäter.
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Goda erfarenheter självförvaltningav

Göran Larsson, fyra fastighetschefer hos Malmö Kom-en av
munala Bostadsaktiebolag, MKB, talade också folkattom ge
ökat inflytande sin vardagöver och inte försökaegen attom
minska andelen invandrare i invandrar-täta områden.

I Holma och Kroksbäck har så kallad självförvaltning införts,
vilket hyresgästerna lägre hyror och bolaget mindre kost-gett
nader. De ekonomiska incitamenten har och fungeratanvänts
med besparingar också positiva sociala effekter.stora men
200 hushåll började år 1993 med för sina gårdaratt ta ansvar
och gån de fick hyresrabatter på 500-700trappupp mot attgar
kri månaden. Det blev ändå vinst för företaget ñcken som
mycket mindre utgifter för personal, omflyttning, reparationer
och lägenheter. De anställda blev konsulter detomma
boende och kontakterna med skola, barnomsorg, äldreom-

polis i området utökades. Men samarbetet med desorg, osv
kommunala myndigheterna har ofta varit erkändetrögt,
Göran Larsson.

Företaget hade långa samtal med och hyresgäst-var en av
det lång tid övervinna misstron i de härtogerna, attmen

områdena med de sociala problemen och det grundmu-stora
dåliga ryktet.rat

Nu 1750 de 1900är hushållen uppdelade i områdenav som
har budgetar och undan för undan får utökadeegna som

Ävenuppgifter och hyresrabatter.större syftet delvisom-
varit företagsekonomiskt och invånarna här "kunder"ses som
så verkar människorna uppleva sitt ökade inflytande över
boendet mycket positivt. De uppgifterna hargemensamma
fört folk och trädgårdslanden,över närpratarsamman man

städar eller samlas i diskuterarMantrappornaman systugan.
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ordnar trivselträffar för de arbetslösa, miljö-möten, teater,
dagar osv.
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Hyresgästernas självförvaltning Holmai Malmö har bliviti
lyft för bostadsområdet. Många hyresgäster ärett engagera-

de fastighetsskötseln.i tidigare problemområdetDet är nu
både och samtidigt boinflytandet och densnyggt tryggt som
sociala gemenskapen stärkts.
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också mycketfått fint i området det har häntVi har det men-
sammanhållning,sådanmed människorna. har blivitDet en

video frånhyresgäst i MKB.en sa ensom

områdena intevarit viktigtGöran menade detLarsson attatt
så kallade avtalsområdenför har 17 olikablivit stora, man

kundtjänstgrupper.Servicekontor och Företagetmed egna
vilket förändringar,reda på vad kunderna ville ha,tog var

låta demtrygghet, och Attökad samarbete egetmer ansvar.
skapademänniskorna vilketfå det innebar vi trodde påatt sen

och för företaget,goda cirklar både för demmassaen
konstaterade Göran Larsson.

i området invandrare. MKB50 hyresgästerna ärprocent av
området braförsöker inte minska den andelen vill görautan

vadfrågetecken dockmed dem bor där Ett är somsom nu.
harVandaliseringende besvärligaste hushållen.händer med

socialbidragsta-radikalt arbetslösa ochminskat och andelen
utslagnaockså sjunkit. det bara på dehar Beror mestattgare

tvingats flytta undrade någon.har

inte villrehabilitering och demissbrukare har fåttFler som-
sig flyttar svarade Göran Larsson.självmant,engagera

anställdademed självförvaltningenbekymmerEtt är att me-
detoch facketde boende deras jobb attattatt tar ansernar

allvarligare hotkollektivavtalen. ochstrider Ett ärmot annat
vilketskattemyndighetema vill beskatta hyresrabattema,att

kan hela projektet.stoppa
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En kooperativ stadsdel

Ättekulla iI Helsingborg planeras kooperativ stadsdel, dvsen
invånarna ska älva driva den kommunala verksamheten.
Christina Tunström från HSB i nordvästra Skåne berättade

de tankarna. Bakom initiativet står HSB och några andraom
bostadsföretag på det här hoppas minska proble-sättetsom

Ättekullai områdena och Raus.men

hela skaDet i januari 1997, formerna och omfatt-starta men
ningen inte klara. Invånarna kommerännu fåatt ta
ställning till tillde exempel vill börja med barnomsorgen,om
hemtjänsten, skolan eller något Den kommunalaannat.
personalen ska då samtidigt. Det heller inteöver klartärtas

verksamheten ska drivas ekonomisk förening ellerom som en
inte eller hur eventuella besparingar ska användas. Om driften
blir billigare så kan tänka sig får behållaattman man

för utflykter eller återbäring,pengarna gemensamma som sa
Christina Tunström. Utgångspunkten människorna villär att
känna trygghet i sina bostadsområden och förstå vad som

isker närsamhället. Områdena har haft problem med tomma
lokaler, höga ohälsotal, vandalisering Men förstörelsenosv.
har minskat och isoleringen delvis brutits bl.a. sågenom
kallad granntjänst för de äldre. Folk jobbar frivilligt på
fritidsgården, har julbord och soppluncher,man gemensamma

träffas på kaféet och samarbetet mellan socialtjänst,man
kyrka och andra institutioner har blivit bättre.

Invånarna positiva till förslagenär många känner ocksåmen
viss inför det Bland frågetecken rätastoraen oro ansvaret. att
innan det hela finns arbetsrätten för personalut startar som

inte konkurrensen vid lokalöver, upphandlingtas m.m.
Hundra år efter det konsumentkooperationen det dagsäratt

tjänste-Konsum, tyckte Christina Tunström.att starta ett
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går vidareviHur

mycketprogrampunkternaolikaelvaDe sammantaget engav
sökerdemokratinlokaladenvilkavarierad bild vägarnyaav

enhetligtnågot möns-svårtSverige. Detsig i dagens är att se
sig framsjälvapolitikerna prövarNågra tendenser är attter.
ocksådet finnsoch Menkommundelsnärnndermed annat.

samhällsfrågomalokaladevill skötarörelserfolkliga som
politiker.etableradepartier ochutan

ocksådemokratin verkarfördjupaskahurFrågan manom
förhållandenekonomiskaochmed socialaintimt ihophänga

missbruka-arbetslöse,i Densamhällsutvecklingenoch stort.
denhandikappade ochinvandraren, den ensamma mam-ren,

sig sällanproblem ochmed sinahar engageraregnanogman
Å partiernakanskesidan detandrafrågorna. ärlokalai de

många.avskräckerarbetsformernademokratiskadeoch som
och slåssmobiliseratsårpåfolk harLandsbygdens nusenare

därmedsjälva ochsigutsträckning få skötai högreför att
storstädernasiinvånarnautveckling. Kannegativvända en

lösaförtillsammansbörja jobbapåförorter sätt attsamma
problemsina

landsbygden därpåfolkrörelsepågårårSedan tio om-en ny
byalagutförsdetmänniskor berörsmiljonkring avsomaven

struktu-demokratiskabildarDeutvecklingsgmpper.och nya
förvaltningar. Inomkommunalaochpartiervid sidan avrer

det härbyapolitikprojektochFolkrörelserådetför tarramen
Greppvariationer.lokalamedolika uttrycksig stora som

parti-nämnderkommunalahabland utanprövas är annat att
de lokalautgår frånplaneringinföraochpolitiker att somen

förhållandena.
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Flera talare menade liknande rörelse kan uppstå iatt en stor-
städernas områden. De har också kommit imest utsatta
kläm samhällsutvecklingen och hotas liksom glesbygdenav

utflyttning, servicesämre Men det också svårareärav osv.
skapa gemenskap i område medatt tusentalsettsamma

hushåll i litenän by.en

FÖRENWGSMEDDELANDEN

Sedan år pågårtio på den svenska landsbygden folk-en ny
rörelse siktar på delaktighet, inflytande och lokalsom ut-
veckling. Finns det möjligheter till motsvarande folk-en
rörelse i storstädernas bostadsområden
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Städemas demokratiska underskott handlar inte bara attom
människorna fler där lika mycket socialaär problemutan om
och segregation. Storstadskommittén jobbar på få sarnhäl-att
lets användas effektivare ocksåattresurser uppmuntrarmen
folk makten sina liv.över Bostadssegregationenatt ta egna
måste brytas, tyckte någon, medan andra ansåg det vik-äratt
tigare försöka få områdena fungera med denatt att
befolkning de redan har.

storstädernaI och på de flesta platser problemet ofta fåär att
med de passiva, deäven vanmäktiga. Demokratitysta, mest
blandas ofta ihop med samverkantyvärr där effektiviteten
prioriteras, inte allas deltagande, påpekade någon.

Det talades från flera håll behovet få bort hinder förattom av
levande lokal demokrati. landsbygdsprojektenI upplevdesen

kommunerna de främstaömsom stöttepelama ömsomsom
de bromsklossama.värsta Men motståndet ligger inte såsom

mycket i lagar och förordningar i attityder förhåll-ochsom
ningssätt, påpekade flera talare.

vildvuxnaDen folkrörelsen på landsbygden kartläggs nu ve-
tenskapligt Ulla Herlitz den resultatettav ettsom ser som av
demokratiskt vakuum. Hon syftade bland på kommun-annat
sammanslagningarna slutfördes på 1970-talet ochsom som
gick röd tråd seminariet. Det de hadesom en genom var som

småde landsbygdsförsamlingamatömt lokala politiker och
gjort kommunerna mer anonyma.

Kommundelsnämnder hari många städer blivit försökett att
minska avstånden mellan välj och valda. Stockholm,Iare
Göteborg och Malmö hoppas de ska vitaliseraattman nu
demokratin. Men både forskare och politiker berättade om
problem med reformen. På många håll har invånarna inte alls
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kommit sinanärmare politiker. Samtidigt verkar vardagskon-
takterna dem emellan ha ökat och den politiska debatten blivit

ärlig problemlösning och mindre forskaremer teater, som en
sa.

strukturella reformer och smidigare offentlig sektor kanen
underlätta för medborgarna kunna delta i och få inflytandeatt

både denöver vardagen och samhällsplaneringen. Sam-egna
tidigt kommer initiativen till många de försök fördjupaattav
demokratin det talades på det här seminariet frånsom om
samhällets institutioner, inte från människorna själva. I vissa
fall kan till och med ekonomiska incitament, möjlighetensom

lägre hyra, samla invånarna tillatt arbete ochgemensamt
ökat i de lokala frågorna.ett engagemang

delFör självaär gemenskapen med andra det viktigaste,en
några drivs missnöje med de lokala förhållandena, vissaettav

övertygelse eller vision. Medborgarnas motiv förav en en att
vilja delta i samhällsbygget varierar liksom formerna för den
lokala demokratin. Statliga och andra myndigheter kan inte
beordra fram bort vissa hindren.engagemanget tamen av
Eller Demokratiutvecklingskommitténs ordförandesom ut-
tryckte det: Man kan leda häst fram tillen vattnet men man
kan inte tvinga den dricka.att
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Diskussionsfrågor:

Är etableradekris för dedetkris ellerdemokratin i är en
egentligen ingendetstrukturerna Eller ärdemokratiska

allskris

aktivitet imedborgerligomfattandeavsaknadSkall sam-av
med denöjdamedborgarna ärtolkashällsfrågor attsom

missför-allvarligadetstyrande fattar Krävsdebeslut som
utvecklasskallaktivtförhållanden ettatt engagemang

förutsätt-de bästaskaparsamhällebörHur utett se som
delaktighet imedborgarinflytande ochförningama sam-

rolloch kommunernasVilkenhällsutvecklingen är statens
samhällesådanti ett

medborgarinflytandeochdelaktighetförfinnsVilka hinder
traditionernaoch iförordningar, i kulturenii lagar och-

hanolika rollernai deinflytandeindividenskanHur utse
förälder,kund,väljare,medborgare,hareller hon som-

mel-motsättningFinns detosvoffentlig tjänstianställd en
rollerdessalan

gällerdetvarandralandsbygd lära närochstadVad kan av
demokratilokalochdelaktighetutvecklaatt

kombi-demokratidirektochlokalinslagökadekanHur av
systemetpartipolitiskamed detneras
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