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Irrationell,
hopplös och långsam
men en resurs ett demokratiskt
samhälle inte kan vara utan.
om kommunalpolitikens
komplexa dynamik

Systemet går tillbaka till den tid när kommuninvånarnas valda representanter bokstavligen skötte om de
gemensamma angelägenheterna. Det har levt kvar,
trots att både tjänsteproduktionen och den administrativa ledningen av kommunen sedan länge handhas
av heltidsanställda proffs.
Kommunalpolitiken är på det hela taget ett underligt
system, format av lagstiftning, politiska ambitioner och
lokala traditioner från olika tidsperioder. Det politiska
systemet försöker uppfylla flera olika uppgifter samtidigt. Enligt den nordiska traditionen är kommunalpolitiken en inkörsport till samhälleligt ansvarstagande.
För att hålla tröskeln låg och representationen bred
har man sett ett egenvärde i att uppdragen är många.
Samtidigt har de förtroendevalda det högsta politiska, ekonomiska och juridiska ansvaret för kommunens
verksamhet. De ökade kraven på konsekvens, lagenlighet och snabbhet i beslutsfattandet skulle i själva
verket tala för en politisk apparat som är mindre, mer
sammanhållen och mer professionell än idag.
I skuggan av de officiella funktionerna fyller den kommunalpolitiska organisationen också en funktion som
belöningsapparat för de politiska partierna. Det behöver finnas tillräckligt många uppdrag så att politikens
reserver, de som kandiderade i val men inte kom ända
fram, känner tillräcklig motivation att fortsätta stå till
partiernas förfogande.
Det finns ett hörn av den offentliga debatten där kommunalpolitik schablonmässigt kopplas samman med
slöseri och okloka prioriteringar, där kommunalpolitiker
ifrågasätts just för att de är amatörer. I Norden är debatten särskilt framträdande i Sverige och förs å ena sidan
av representanter för Svenskt Näringsliv och Skattebetalarnas förening, å andra sidan av representanter för de
stora kommunala professionerna, som lärare och läkare.
Lärarnas riksförbund i Sverige driver till exempel för tillfället kampanj för att huvudmanndaskapet för grundskolan ska överföras från kommunerna till staten. I LR:s
debattartiklar om skolan framställs kommunalpolitikerna som ett gäng berusade bondtölpar på auktion,
som strör ut sina pengar på den ena vanvettsaffären
efter den andra (äventyrsbad och kommunikationskonsulter) utan att förstå att de borde koncentrera sina
resurser på den verkliga dyrgripen (skolan).
Det är som sig bör att det pågår en ständig diskussion
om hur arbetsfördelningen i samhället borde se ut. Det
är inte naturgivet att ansvaret för vissa uppgifter ska
ligga hos kommunerna. Det kan finnas goda och rimliga
skäl att minska politikernas makt och öka expertmakten inom vissa sektorer.

För att beslutsmaskineriet i en medelstor finländsk
kommun ska fungera, krävs det att minst 40 –50 personer är beredda att varje vecka lägga ner mellan tre och
tio timmar av sin fritid på att sköta förtroendeuppdrag.
Pargas stad, som med sina 15 500 invånare är lite större
än mediankommunen, har till exempel 122 olika förtro-

endeposter i fullmäktige, styrelse och nämnder, totalt
14 separata organ med 35, 11, 9 eller 7 medlemmar.
Kommunen skiljer sig från de flesta andra organisationer i vårt samhälle genom det stora inslaget av förtroendevalda i ledningen. Amatörer, om man så vill.
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Ändå bottnar debatten ofta i en bristande förståelse
för hur kommunalpolitik fungerar. I debatten om den
svenska skolan jämförs bilden av en perfekt värld, där
skolan styrs av proffs, med dagens värld, där skolan
är en av många kommunala uppgifter. Det finns inte
en rimlig chans att kommunalpolitikerna skulle vinna
den jämförelsen. Kommunens lagstadgade uppdrag
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innehåller många olika ansvarsområden och politikerna har den otacksamma uppgiften att fördela knappa
resurser, samtidigt som de också förväntas utveckla
kommunen och öka den lokala attraktionskraften.
Den här utgångspunkten gör att det också finns mekanismer och beroendeförhållanden i kommunalpolitiken
som kan ge upphov till slöseri, i förhållande till en rent
objektiv och monetär måttstock. Med över tjugo års
perspektiv på kommunalpolitiskt beslutsfattande från
Sottunga till Helsingfors skulle jag påstå att en av de
viktigaste orsakerna till slöseri är det hopp som finns
inbyggt i all politisk verksamhet. I hopp om nya inflyttare med många barn upprätthåller skärgårdskommuner skolor för två elever, för att stänga skolan skulle
ge intrycket av att man gett upp. I hopp om att stärka
kommunens attraktionskraft lät sig centralt placerade
beslutsfattare i en så pass stor stad som Tavastehus duperas av Nigeriabrev i den sorglustiga Sunny Car Centerhärvan för några år sedan. Och vem annan än någon
som står tillräckligt långt borta kan rekommendera
förtroendevalda att sluta hoppas?

Enligt den nordiska traditionen är
kommunalpolitiken en inkörsport
till samhälleligt ansvarstagande.
Ja, kommunalpolitik kan vara både irrationell, hopplös och långsam. För att ta till en konsult- och förnyar
kliché: Om kommunerna grundades idag skulle ledningen knappas byggas upp med utgångspunkt i 122
förtroendeuppdrag. Det är ändå inget system vi bara
kan kasta överbord, med mindre än att centrala delar
av lagstiftningen ändras.
Kommunalpolitikens och -politikernas auktoritet bygger på lag. Vi förutsätter till exempel att de planer
som styr byggande och markanvändning behandlas
och godkänns först av ett organ med flera medlemmar,
som inte får vara kommunstyrelsen, sedan av kommunfullmäktige. Bara för den här funktionen behövs 30 – 40
personers insats. Av den anledningen är det allvarligt
om intresset för att åta sig kommunala uppdrag minskar, eller om den yttre och inre trovärdigheten för kommunalpolitiken får sig en törn. Den samlade mänskliga
resurs som finns i alla dem som mot alla odds väljer att
sätta tre till tio timmar på kommunala förtroendeuppdrag är svår att värdera i pengar, men slösar vi bort den
har vi tappat en del av kommunalpolitikens själ.
Siv Sandberg är projektledare och forskare i offentlig
förvaltning vid Åbo Akademi. Expert på kommunala
och regionala frågor med Norden som arbetsfält.
Forskar, utreder, utvecklar och kommenterar.
Litteratur
Lärarnas riksförbund 5.7.2019 ”Dags att ta det fulla
ansvaret över skolan, Magdalena Andersson”. https://
www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2019/201907-05-dags-att-ta-det-fulla-ansvaret-over-skolan-magdalenaandersson
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Konsulter och slöseri
Emma Strömberg reflekterar över vilken roll konsult
uppdrag har i organisationer.
Kimitoöns kommun har under de senaste åren anlitat
en lång rad konsultfirmor för att utreda hur vård- och
omsorgssektorn ska organiseras på orten.

Från intet till något
”Varför finns något snarare än ingenting?” frågar G. W.
Leibniz i Principes de la Nature et de la Grace (1714).
Den här frågan kan få en del att rygga tillbaka, i och
med att ställandet av den verkar vara att ta steget över
från vetenskapen till religionen. Jag tror dock att det är
värt att betänka den.
Vad Leibniz pekar på, utan att själv inse det, är nämligen att skapande inte kan förklaras med mindre än
att man frånkänner det just det man ville förklara: det
nyskapande. För vetenskaplig förklaring bygger på en
föreställning om kontinuitet. Framtiden kan förutses,
och det som skett förklaras, i den utsträckning det tillkommande är en direkt konsekvens av det förgångna.
Det innebär inte bara att den creatio ex nihilo Leibniz
syftar på ligger bortom vad som kan ges utrymme inom
den tänkta kontinuiteten, utan det samma gäller allt
skapande, som visserligen inte är ex nihilo utan arbetar
med redan förefintliga material, men som ändå överskrider det givna och frambringar något som aldrig
funnits tidigare.
En scientistisk åskådning förskriver sig därmed åt konservatismen och förnekar det överflödande, slösande,
översvallande hos tillvaron. Vad finns att säga om ett
sådant förnekande?
Ett uppenbart problem är att resultatet av kreativa
processer, det må vara i konsten, vetenskapen, det politiska arbetet eller någon annanstans, helt enkelt
inte kan förutsägas. Visst, en ny dikt kommer
att vara ord på papper precis som de gamla,
men en sådan beskrivning bortser ju just från
det som gör den nya dikten till något nytt, till
något som aldrig funnits tidigare. För om jag i

detalj kan förutsäga hur den dikt som jag tänker skriva
kommer att se ut när den är klar, då har jag ju redan
skrivit den. I princip skulle jag kanske kunna förutsäga
resultatet av någon annans skapande, men om jag i så
fall i detalj vet hur den dikt den personen tänker skriva
kommer att se ut när den är klar, då har ju jag skrivit
dikten, och det nyas väg in i världen är därmed fortfarande lika ofattlig. (Jag har diskuterat den här saken
mer utförligt i Ikaros nr. 3 – 4, 2016.)
I andra sammanhang får förnekandet en mörkare innebörd. Någon kunde hävda att ett barns födelse är det
mest triviala som finns, det har skett miljarder gånger
förr, och barnet är varken till utseende eller beteende särskilt annorlunda vilket annat nyfött barn som
helst. Men trots vad den personen vill hävda har en
ny människa kommit till världen, en som inte funnits
tidigare, en vars behov av mat och ömhet naturligtvis
inte är unika men likväl dess egna, i den meningen att
det inte är barn i allmänhet vi försyndar oss mot när vi
brister i att ta hand om och älska det, utan just detta
barn. Barn i allmänhet har alltid funnits, som uppgift
och glädje, men inte detta barn.
Erfarenheten av övergången från intet till något kan
vi alltså inte förneka. Den kan vi tvärtom göra ständigt,
det räcker att uppmärksamma det nya som finns såväl
i varje människas skapande i tanke och handling som
i det hon är, det vill säga född, varje människa, andra
eller jag själv. Det är en alldaglig erfarenhet men
trots det, eller just därför, förunderlig.
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Hugo Strandberg är docent och universitetslärare i
filosofi vid Åbo Akademi, samt forskare vid Centre for
Ethics, Pardubice universitet, Tjeckien.

I januari anlitades en konsult för 1000 euro per dag för
att kartlägga problemen inom vården och ge förbätt
ringsförslag. Den utomstående konsultens arbete
sträckte sig över tre veckor och hon fick sammanlagt
20 000 euro för sitt uppdrag. Arbetet inleddes med att
gå igenom de 20 tidigare utredningarna som gjorts om
vården i kommunen. Inbesparingskrav inom vård- och
omsorgssektorn ligger bakom dessa utredningar.

behöva så mycket konsulter om man till exempel tog
in en personalrepresentant till styrelser?
Konsultuppdrag åtnjuter en aura av neutralitet genom
att erbjuda ”utomstående expertis”, men kan även fungera som ett sätt att utlokalisera beslut och därmed också

Att ta in utomstående ögon för att granska en verksamhet kan ge nya perspektiv och idéer, men det är klart
att man efter 20 utredningar undrar vad 20 000 euro för
ytterligare en utredning ska åstadkomma.
Hufvudstadsbladet fick för några år sedan kritik för att
anlita dyra konsultuppdrag för att utveckla tidningen i
ett svårt ekonomiskt läge. Där man håller arvoden för
frilansskribenter på några tior kan man sätta många
nollor för en utvecklingsrapport. Goda skribenter ses
som en kostnad, medan dyra utomstående rapporter
ses som en investering.
För ett par år sedan anlitade Åbo Akademis studentkår
en konsultfirma för 15 000 euro. Studentkårens styrelseordförande kunde inte ge någon mer konkret målsättning med beställningen av konsultarbetet än att det
ska ge ”olika alternativ och vägleda i vilken riktning vi
går och föra processen framåt”. Frågan är vilken sorts
expertkunskap kårstyrelsen förväntade sig att få av ett
konsultföretag utan erfarenhet av utbildningsfrågor?
Kårstyrelsen kanske lockades av en känsla av företagsmässig handlingskraft när de anlitade en konsultfirma
för att ”utveckla organisationen” – en modig investering
i verksamheten.
Liksom i mediebranschen speglar detta spenderande
på konsultinsatser en övertro på förväntade kostnadseffektiverande processer och strukturer, något som sammanhänger med en undervärdering av sakkunskap och
erfarenheter inom den egna branschen.
HBL:s ägare har styrts av en avsaknad av tro på att det är
genom själva journalistiken, och därmed journalisters
expert på området, som tidningen kan utvecklas.
Det uppstår en paradoxal situation där organisationen å ena sidan förlitar sig på påstådda
experter, men å andra sidan inte ger rum för
den sakkunskap och erfarenhet som personalen i organisationen besitter. Skulle man
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Konsultuppdrag åtnjuter en aura av
neutralitet genom att erbjuda ”utom
stående expertis”, men kan även fungera
som ett sätt att utlokalisera beslut och
därmed också ansvaret för besluten.
ansvaret för besluten. I Kimitoön är konsultuppdragen
som avlöser varandra ett symptom på konflikter inom
stadens ledning. När man inte kan komma överens i
politiken tar man den ena ”oberoende” utredningen
efter den andra som tillflykt. Och i en kontext av sparkrav betalar man gärna för ”oberoende” expertis
som kan legitimera vissa beslut.

KOLUMN

Emma Strömberg, FM i genusvetenskap, arbetar som
journalist på Åbo underrättelser. Hon är Ikaros förra
chefredaktör.
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