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Förord

Hur kan de folkvalda vara aktiva i den lokala och regionala utvecklingen? Hur 
kan uppdraget som medborgarföreträdare göras intressant och spännande? 
Hur kan fullmäktige vara en intressant arena för debatt, påverkan och beslut? 
De här frågorna brottas många kommuner och landsting med. Lösningarna 
innebär att några gör större organisationsförändringar medan andra utveck-
lar arbetsformer inom den befintliga organisationen. Gemensamt för de 
flesta är att huvudsyftet är att stärka fullmäktiges ställning och därmed även 
uppdraget som folkvald. Många olika utvecklingsprojekt har genomförts och 
nu börjar konkreta resultat att synas.

En kritisk granskning visar att fullmäktigeförsamlingarna varit dåliga på 
att ta tillvara de möjligheter som faktiskt finns för att vara en mera aktiv 
part. Vill man vitalisera fullmäktige gäller det att först och främst lyfta fram 
de verktyg som redan existerar och utveckla kunskap och erfarenheter med 
hjälp av dessa. Man bör ta ställning till frågan om vilken funktion fullmäktige 
bör ha – beredande, beslutande eller enbart legitimerande. Sedan gäller det 
att hitta vägarna dit – nya eller gamla.

Sveriges Kommuner och Landstings beredning för demokratifrågor bjöd 
under hösten och vintern 2007/2008 in till sex regionala dialogkonferenser 
där utmaningar och möjligheter för framtidens lokala demokrati diskutera-
des. Idén om att stärka fullmäktiges ställning som högsta beslutande organ fick 
ett brett och uttalat stöd. Det handlade i första hand om behovet av att tydlig-
göra fullmäktiges roll som beslutsfattare, uppdragsgivare och ansvarsprövare, 
att ge fullmäktige en mer aktiv roll i beredningsprocessen och att utveckla 
presidiets uppdrag. Resultatet blev att SKL:s styrelse beslutade att förbundet 
ska stödja kommuner och landsting i deras utvecklingsarbete.

I denna idéskrift presenteras kunskaper och erfarenheter från fyra års dis-
kussioner och praktiskt prövande. Den visar och diskuterar hur fullmäktige 
kan utvecklas i syfte att möta förändrade krav och förväntningar från omvärld, 
medborgare och förtroendevalda. 

Ett stort tack till alla engagerade fullmäktigepresidier som under årens 
nätverksmöten generöst delat med er av framgångar och hinder på vägen mot 
era visioner! Några av era exempel beskrivs här. Reflektioner och åsikter är de 
intervjuades egna. 

Vår förhoppning är att skriften ska bidra till intressanta och givande dis-
kussioner inför kommande förnyelsearbete!

Stockholm i november 2010 

Lennart Hansson Anna Lindström 
Sektionschef Projektledare

Sveriges Kommuner och Landsting 
Sektionen för Demokrati och styrning
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KAPITEL1

Ge fullmäktige större svängrum
Att stärka fullmäktiges ställning kan betyda väldigt olika saker 
i olika kommuner. Det viktiga är att kommunallagen ger vida 
ramar för den lokala demokratin att hitta de former som passar 
medborgarna och de folkvalda bäst på den egna orten. Försöks-
verksamhet med olika styrmodeller kan vara ett sätt att åstad-
komma ett sådant kommunalt smörgåsbord. Det anser Sven-Åke 
Thoresen (S) och Lars Persson (FP), ordförande respektive vice 
ordförande i SKL:s beredning för demokratifrågor. Dessutom 
ingår de båda numera i en statlig parlamentarisk demokrati-
utredning.

Demokratiberedningen fungerade som forum för diskussioner om bland an-
nat fullmäktiges ställning, under förra mandatperioden, och initierade kon-
ferenser för landstingens och kommunernas fullmäktigepresidier. Där pre-
senterades en del av de olika modeller som beskrivs i den här skriften, och 
som handlar om vilka roller fullmäktige kan välja att betona och utveckla. 
För även dagens kommunallag rymmer möjligheter att tvätta bort bilden av 
fullmäktige som en maktlös församling, i händerna på kommunstyrelse och 
kommuntjänstemän.

– Om man är lite stygg kan man säga att fullmäktige gör sig själv till ett 
offer. För det krävs ju bara ett klubbslag, så har man ändrat på detta. Men det 

Sven-Åke Thoresen (S) och Lars Persson (FP), 
ordförande respektive vice ordförande i SKL:s 
beredning för demokratifrågor 2007–2011.
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Kapitel 1. Ge fullmäktige större svängrum

är mycket vanans makt. Man är van vid att det är kommunstyrelsen som  
bestämmer och tjänstemännen som levererar svaren, säger Lars Persson, som 
under förra mandatperioden var gruppledare för Folkpartiet i Sundsvall.

Det är fullmäktige som förfogar över merparten av beslutsfattandet i kom-
munen och som själv bestämmer hur mycket man är beredd att lämna ifrån 
sig via delegation. Och delegering är inte något som är givet en gång för alla, 
påpekar Lars Persson, det finns skäl att fundera över den saken varje gång 
som ett nytt fullmäktige tillträder.

Allt var inte bättre förr

Att det suckats ute i många fullmäktigeförsamlingar de senaste åren, över 
känslor av maktlöshet och meningslöshet inför uppdraget, innebär inte att 
allt var bättre förr. Sven-Åke Thoresen, som var kommunstyrelsens ordfö-
rande i Hudiksvall under förra mandatperioden, minns hur det var när han 
själv debuterade som fullmäktigeledamot, för 26 år sedan.

– Då var det i princip tre personer som talade och satt på makten, två kom-
munalråd från majoriteten och ett oppositionsråd. Vi andra var röstboskap.

Med de minnena i bakhuvudet bemödade sig Sven-Åke Thoresen, när han 
var ordförande, om att låta politiker, inte tjänstemän, vara föredragande i 
fullmäktige och att fördela ordet så att de ledamöter som var ansvariga inom 
olika områden också var de som besvarade interpellationer och deltog i full-
mäktigedebatterna inom sina respektive områden. En viktig del av det inter-
na arbetet är just att se till att så många som möjligt deltar, påpekar han. 

Fokuseringen på frustrerade fullmäktigeledamöter hänger samman med 
partiernas uppgift att hitta och motivera personer att åta sig uppdrag. Den ”Fokuseringen på 

frustrerade fullmäk-
tigeledamöter hänger 
samman med par-
tiernas uppgift att 
hitta och motivera 
personer att åta sig 
uppdrag. Den upp-
giften blir svårare 
om de som redan är 
verksamma känner 
sig missnöjda.”
Sven-Åke Thoresen 
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uppgiften blir svårare om de som redan är verksamma känner sig missnöjda. 
Och eftersom den representativa demokratin bygger på att det ska finnas ett 
antal dugliga och engagerade män och kvinnor som vart fjärde år är beredda att 
åta sig att fatta viktiga beslut å andras vägnar är detta oroande, anser Sven-
Åke Thoresen och Lars Persson. 

– I mitt mikrokosmos, Sundsvall, märker jag att fullmäktige ter sig allt 
mindre intressant för folk. De vill gärna ha ett nämnd- eller styrelseuppdrag, 
men inte sitta i fullmäktige. Det upplevs som sista delen i kedjan, när sakerna 
redan är bestämda. Och på sikt är det förstås väldigt problematiskt, säger 
Lars Persson.

Tidsbrist är en förklaring till att det är svårt att få medborgarna att ta på 
sig förtroendeuppdrag. Många drar sig för åtaganden som sträcker sig över 
lång tid och som kräver både förberedelser och deltagande i möten. Samti-
digt som lekmannapolitikernas dilemma är just att de hamnar i underläge i 
förhållande till politiker som är arvoderade på heltid och som därför hinner 
sätta sig in i frågorna bättre. Detta med arbetssättet är en fråga som demokrati-
beredningen ägnat sig åt.

– Det kan exempelvis handla om att införa fullmäktigeberedningar. Möj-
ligheterna finns, det hänger på den goda viljan. Varje fullmäktigeledamot har 
ju rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ett arvode, och om kom-
munen vill att fullmäktige ska ha heldagssammanträden var 14:e dag, så kan 
den ta det beslutet. Det kommer att kosta pengar, men vill man satsa så är det 
inget som hindrar, säger Sven-Åke Thoresen.

Men antalet timmar är ingen mätare på hur väl arbetet i fullmäktige fungerar, 
påpekar Lars Persson. Det handlar om att hitta modeller som gör arbetet så 
effektivt som möjligt.

– I Sundsvall planerar vi att tillsätta en beredning i fullmäktige där samt-
liga partier ingår, men som inte är så stor. Den ska följa upp vilka beslut vi 
har tagit i fullmäktige och undersöka om det blev som vi ville. Uppföljning 
är en av fullmäktiges viktigaste uppgifter, så det finns många sätt som full-
mäktige kan stärka sin roll på, utan att göra alla till heltidspolitiker, konsta-
terar han.

Kunskap ger makt

Att hamna i knäet på kommunens tjänstemän är en annan farhåga som många 
folkvalda hyser. Återigen en fråga om det övertag som fackkunskap ger. Även 
här pågår det en utveckling i riktning mot att låta fullmäktige ha nytta av tjäns-
temännens kunskaper, i stället för att känna sig hotade av dem. Lars Persson 
refererar till sina erfarenheter från Sundsvall, där alla partigrupper nu får ett 
antal tjänstemannatimmar till sitt förfogande inför budgetarbetet. 

– Det gör att fullmäktigeledamöterna själva kan bestämma vilken informa-
tion de vill ha och inte blir beroende av vilken information som tjänstemän-
nen tycker att de borde ha.

Oron för tjänstemannavälde är dessutom ganska överdriven, anser Sven-
Åke Thoresen. Det är arbetssättet som avgör hur beroende fullmäktige blir av 
tjänstemännen.

Det är arbetssättet 
som avgör hur be- 
roende fullmäktige 
blir av tjänste-
männen. 

Uppföljning



Att utveckla fullmäktige – Javisst, men hur!10

Kapitel 1. Ge fullmäktige större svängrum

– Tjänstemannastyre, det får man om väldigt få politiker jobbar mycket 
intimt ihop med ledande tjänstemän. Öppnar man fullmäktigeförsamlingar 
och nämnder, inför man, som vi gjort i Hudiksvall, allmänhetens frågestund,  
medborgarförslag, remissdebatter, och befolkningskonsultationer – allt det 
som brukar kallas den yttre dialogen, då får man inget tjänstemannastyre. 
Då finns det en vaksamhet och en kunnig allmänhet. Det är beslut i slutna 
rum och fullmäktige som röstboskap som leder till tjänstemannastyre, säger 
han.

En modell som båda är nyfikna på, och gärna skulle vilja se prövad i någon 
kommun, är den som bygger på majoritetsstyre. Parlamentarism i lokal 
tappning. 

– Jag skulle föredra ett majoritetsstyre, med en mindre kommunstyrelse 
som fattar besluten och en minoritet som opponerar. Det skulle utveckla full-
mäktige oerhört, säger Sven-Åke Thoresen. 

Han har 13 års erfarenhet av att representera fullmäktiges majoritet i en 
kommunstyrelse. Men även Lars Persson, vars erfarenhet är den rakt mot-
satta, håller med.

– Jag, som suttit i opposition i alla år tycker samma sak. Jag skulle gärna 
vilja ha försök med en majoritetsregering i kommunstyrelsen och en aktiv 
opposition. Oppositionens åsikter skulle framgå tydligare med kommunal 
parlamentarism.

Majoritetsstyre bör utredas

Möjligheten att få pröva majoritetsstyre i någon eller några kommuner har 
stått högt på demokratiberedningens önskelista. Förhoppningen var att re-
geringen skulle ta beslut om det i god tid före valet 2010, så att försöket kunde 

Föga förvånande menar svenska 
kommunfullmäktigeledamöter 
att kommunstyrelsens ordfö-
rande och kommunstyrelsen är 
de mest inflytelserika aktörerna 
i kommunpolitiken (medeltal 8,7 
respektive 8,6). Därefter är det ett 
hopp ner till tjänstemännen (6,8). 
De uppfattas med andra ord som 
mer inflytelserika än övriga kom-
munpolitiker (6,2). Medeltalet för 
”Du själv” var 6,1. De fyra aktörer 
som agerar utanför kommun-
huset uppfattas som de minst 
inflytelserika. Statliga myndighe-
ter (5,8), det lokala näringslivet 
(5,1) och journalister som bevakar 
kommunpolitiken (4,8) återfinns 
kring mitten på skalan. Medbor-
garna uppfattas ha minst infly-
tande över kommunens politiska 
verksamhet bland de aktörer vi 
frågat om (4,4).
 

”Politik på hemmaplan – Tiotusen 
svenska politiker tycker om politik 
och demokrati”, av Mikael Gilljam, 
David Karlsson och Anders Sundell.

Majoritetsstyre
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Sven-Åke Thoresen (S) och Lars 
Persson (FP) ingår i den statliga 
utredningen – ”Förstärkning av 
den kommunala demokratins 
funktionssätt” – som började sitt 
arbete hösten 2010 och som ska 
vara klar senast 1 maj 2012.

Kommittédirektiven till  
”Förstärkning av den kommu-
nala demokratins funktionssätt”  
(Dir 2010:53).

www.regeringen.se

”Jag, som suttit i 
opposition i alla år 
tycker samma sak. 
Jag skulle gärna vil-
ja ha försök med en 
majoritetsregering 
i kommunstyrelsen 
och en aktiv opposi-
tion.”
Lars Persson

genomföras under mandatperioden 2010–2014. Men så blev det inte. I stället 
tillsatte regeringen en demokratiutredning, där direktiven inte nämner nå-
got om majoritetsstyre i kommuner och landsting. Sven-Åke Thoresen och 
Lars Persson, som båda ingår i den kommitté som gör utredningen, tycker 
dock inte att det är något problem.

– Vi har ett ganska fritt mandat.  Direktiven innehåller ett antal frågor som 
vi ska besvara, men om vi sedan vill ta upp något annat också, så är det helt 
okej. Vi kommer förstås att argumentera utifrån våra kommunala erfarenhe-
ter om fullmäktiges roll, säger Lars Persson.
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KAPITEL2

Nätverk – vitamininjektion 
för fullmäktiges presidier
Under förra mandatperioden delade landets kommuner och 
landsting med sig av sina erfarenheter från att stärka fullmäktige-
församlingarnas ställning. Det skedde inom ramen för olika nät-
verk i SKL:s regi. Nu fortsätter det arbetet, återigen med särskilt 
fokus på fullmäktiges presidier.

– Tanken att vitalisera fullmäktige har funnits i många år. Tidigare var ut-
vecklingsarbetet väldigt fokuserat på saker som egentligen inte gjorde så stor 
skillnad, man diskuterade talartid och möbleringen i fullmäktige och mätte 
ledamöternas åsikter om uppdraget i enkäter och fokusgrupper, men det för-
ändrade egentligen inte så mycket i grunden, säger Anna Lindström, projekt-
ledare på SKL:s avdelning för ekonomi och styrning.

– Skillnaden nu är att man diskuterar lösningar på fullmäktigeledamö-
ternas upplevda maktlöshet. Och att man utgår från praktiska försök med 
sådana arbetssätt, och med prövade arbetsredskap, tillägger hon.

SKL har i uppdrag från den senaste kongressen att stärka den lokala de-
mokratins förnyelse, och av SKL:s styrelse att inom ramen för gällande lag-
stiftning stärka fullmäktiges ställning. Uppdragen var utgångspunkten för de 
dialogkonferenser som anordnades under hösten och vintern 2007 och 2008, 
och de nätverk som sedan skapades.

Anna Lindström, projektledare på SKL:s avdel-
ning för ekonomi och styrning.
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Kapitel 2. nätverkande – vitamininjektion för fullmäktiges presidier

Nätverken har varit av två olika slag. Dels presidienätverk, som träffats två 
gånger om året och som diskuterat vad som är på gång ute i fullmäktigeför-
samlingarna, när det gäller att stärka fullmäktiges roll i styrning och ledning. 
Dels utvecklingsnätverk, som vuxit fram ur presidienätverket, inriktat på tre 
områden: fullmäktigeberedningar, återredovisning från nämnder och styrel-
ser samt ett som behandlat ansvarsprövningsprocessen. 

Lösningarna ser olika ut i olika kommuner och landsting, men det delta-
garna i nätverken haft gemensamt är att de velat komma ifrån fullmäktiges 
roll som transportkompani. 

De många utvecklingsprojekt som presenterats och diskuterats i nätver-
ken har lett fram till en agenda med åtta initiativ för ett vitalt fullmäktige. Det 
har varit viktigt att erbjuda andra kommuner och landsting konkreta exem-
pel på hur man kan arbeta. 

De åtta initiativen

Utbildning och stöd för folkvalda. }

Stärkt uppdrag för fullmäktiges ordförande och presidium. }

Engagerande arbetssätt i fullmäktige. }

En respektfull samtalston. }

Fullmäktige bereder själv vissa frågor. }

Återredovisning från nämnder och styrelse. }

Ansvarsprövningen i fullmäktige. }

Tjänstemannastöd till fullmäktige. }

Åtta initiativ
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De exempel från olika kommuner och landsting som presenteras i artik-
larna i den här skriften, visar att det oftast är så att ett fullmäktige valt flera 
av dessa initiativ. Nya arbetsformer, exempelvis fullmäktigeberedningar, har 
krävt ökade insatser från tjänstemännens sida. Återredovisningen till full-
mäktige påverkar troligen hur ansvarsprövningen sedan genomförs, och så 
vidare.

Beredningar ger helhetssyn

Helhetssyn och långsiktighet är ett par återkommande honnörsord i arbetet 
med att stärka fullmäktiges ställning. Att ha en sådan helhetssyn, i stället för 
att enbart behärska den egna nämndens ansvarsområde, och att delta i bered-
ningar om långsiktiga och strategiska frågor innebär samtidigt ökad kunskap, 
konstaterar Anna Lindström.

– Tillfälliga beredningar i fullmäktige, det kan handla om en översiktsplan, 
landsbygdsutveckling, en socialpolitisk plan eller något annat, det tror jag 
kan förändra fullmäktiges uppdrag i styrning. Att man inte bara blir en legiti-
merande part utan också deltar i beredningen av det man sedan själv ska fatta 
beslut om, däri ligger mycket makt. Sedan måste styrelse och nämnder ha det 
för yttrande, men att själva grundberedningen sker i fullmäktige, det stärker 
de folkvalda där, säger Anna Lindström.

Nätverken innebär en mötesplats, en kontaktyta och inspirationskälla. De 
kommer att fortsätta under den nya mandatperioden, med de fullmäktige-
presidier som tillträtt efter 1 november 2010. En del av dem kommer att vara 
gamla, välbekanta ansikten, andra nya.

– Just detta, att vi arbetar med fullmäktiges presidier, och inte bara dess 
ordförande, ger kontinuitet genom att både majoritet och opposition deltar i 
nätverken. Sedan är det ju alltid lättare att förändra om man är flera som äger 
idén, säger Anna Lindström.

”Att man inte bara 
blir en legitimerande 
part utan också del-
tar i beredningen av 
det man sedan själv 
ska fatta beslut om, 
däri ligger mycket 
makt.”
Anna Lindström





Att utveckla fullmäktige – Javisst, men hur! 17

KAPITEL3

Fyra scenarier för  
fullmäktiges uppdrag
Oavsett organisationsmodell har diskussionen om att stärka 
fullmäktige länge funnits på agendan för demokratiutveckling i 
landets kommuner och landsting. Bilden på följande uppslag vi-
sar fyra fullt möjliga scenarier för fullmäktiges funktionssätt. Alla 
fyra är juridiskt rätt men skillnaden är att de förtroendevalda 
har olika aktörskap. Konsekvensen blir att även övriga politiska 
institutioner som styrelse, nämnder med flera får förändrade 
uppdrag beroende på vilken position fullmäktige intar.  

Den bild som ofta förknippas med fullmäktige är den som ett transportkompani 
där uppdraget framförallt är att legitimera andras förslag till beslut, forma-
lisera besluten och att göra beslutsprocessen transparent. Fullmäktigesam-
manträden upplevs som välregisserade föreställningar där de ledande parti-
företrädarna debatterar sina ståndpunkter. Att debatten leder fram till nya 
alternativ och ställningstaganden är sällsynt. 
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Kapitel 3. Fyra scenarier för fullmäktiges uppdrag

Ledamöterna får nya, 
ibland spännande upp-
drag, men som tende-
rar till att bli menings-
lösa eftersom det inte 
påverkar beslutspro-
cesserna och fullmäk-
tige som beslutande 
församling.

Ett vanligt försök att stärka fullmäktige och uppdraget som förtroendevald 
blir att tillsätta fullmäktigeberedningar. Om beredningarna inte får reella 
uppdrag och resurser, eller om deras arbete inte påverkar fullmäktiges dag-
ordning och beslut, upplevs dessa beredningar som pratklubbar. Ledamö-
terna får nya, ibland spännande uppdrag, men som tenderar till att bli me-
ningslösa eftersom det inte påverkar beslutsprocesserna och fullmäktige 
som beslutande församling. 

Hur aktivt vill fullmäktige vara?

Att röra sig i en utvecklingsriktning som också innebär att fullmäktige ska 
vara en genomtänkt uppdragsgivare kräver att inte bara nya organisatoriska 
enheter skapas utan att ledarskap, organisationskultur m.m. förändras. Ett 
fullmäktige som en aktiv uppdragsgivare lämnar tydliga uppdrag för bered-
ningen av ett ärende, ställer krav på att bli involverat under berednings-

BereDanDe i 
vissa FråGor

PrAtKlUBB AKtIV PArt I styrNING

AKtIV  
UPPdrAGsGIVAretrANsPortKoMPANI

LeGitimeranDe
en GenomtänKt 
uPPDraGsGivare

inGen eGen 
BereDninG
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processen och på att utifrån fattade beslut få återredovisning från nämnder 
och styrelse. Däremot bereder inte fullmäktige själv några frågor. 

Att vara en aktiv part i styrning innebär att fullmäktige dessutom själv bere-
der vissa frågor. Det kan vara frågor av mera långsiktig och strategisk karaktär 
som en översiktsplan, skolplan eller liknande. Arbetssättet betyder att styrelse 
och nämnder utifrån kommunallagens krav ges möjlighet att yttra sig över de 
förslag som beredningarna arbetat fram. Att se fullmäktige som en aktiv part i 
styrning innebär att de folkvalda blir involverade i flera steg än själva besluts-
fattandet nämligen att: ta initiativ, formulera problemen, bereda ärendet, skapa 
förslag men också att följa upp hur beslutet genomförs.

Involvera folkvalda
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KAPITEL4

Kompetenslyft för folkvalda
Det är partigrupperna som brukar hjälpa de nyvalda i fullmäk-
tige med praktiska frågor kring uppdraget och att bli hemtama 
i den interna politiska kulturen. Men det där mindre handfasta 
som följer med uppdraget – funderingar kring mandatet från 
väljarna, relationerna till medier och kommunens tjänstemän. 
Hur lär man sig det? Ett sätt kan vara utbildning i grupp, över 
partigränser. Det anser Marita Björkman, S-politiker från Piteå, 
som arbetat med projektet ”Stöd till fritidspolitiker”.

Marita Björkman har egna erfarenheter från såväl landstings- som kommun-
fullmäktige, i Norrbottens län och Piteå kommun. 2008 fick hon i uppdrag av 
SKL att ta fram ett utbildningskoncept för att höja kompetensen och fungera 
som ett stöd för fritidspolitiker. Tanken var att inte ersätta den utbildning 
som partierna själva erbjuder, utan hitta gemensamma, partiöverskridande 
ämnen att ta upp, som ett komplement.

– Vad händer den dag medierna börjar intressera sig för ett ärende? När 
Janne Josefsson ringer och väcker klockan fem på morgonen och ställer frå-
gor,  inte inleder jag då med att säga att ”vi i Folkpartiet tycker”, eller ”som so-
cialdemokrat anser jag”. Då är det mitt beslut i socialnämnden som jag måste 
stå till svars för. Det är det som är mitt ansvar, oavsett vilket parti jag repre-
senterar, säger Marita Björkman.

Marita Björkman, S-politiker från Piteå. 
Ansvarig för att ta fram innehållet i SKL:s 
utbildning för folkvalda. 
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Kapitel 4. Kompetenslyft för folkvalda

Under våren 2009 tog hon kontakt med de utbildningsansvariga i samtliga 
partier med representation i riksdagen (alltså inte de små, lokala partierna 
ute i kommuner och landsting) och rekryterade en deltagare från varje parti 
till ett team. De sju personerna i teamet utbildades först själva och genom-
förde sedan endagsutbildningar i fem pilotkommuner under hösten 2009 
och vintern 2010. Man jobbade ihop två och två ur teamet, en från varje poli-
tiskt block, kring fyra frågekomplex. Det första tog upp de förväntningar som 
deltagarna upplevde att omgivningen hade på dem i egenskap av folkvalda, 
och deras egna tankar kring rollen. Det andra handlade om de demokratiska 
verktygen.

– En återkommande reflexion, bland de fullmäktigeordförande som jag 
talat med, är att bakgrunden bland de nyvalda till fullmäktige förändrats de 
senaste decennierna. Tidigare hade de flesta stor föreningsvana, men kanske 
inte så omfattande faktakunskaper. Nu är det tvärt om, många är välutbildade 
men helt ovana vid fullmäktiges arbetssätt. Därför är det motiverat att även gå 
igenom sådant som procedurregler och dagordning, säger Marita Björkman.

Samtalstonen i fullmäktige

Det tredje frågekomplexet handlar om samtalstonen i politiken, om hur man 
bemöter varandra – den svåra konsten att skilja på sak och person. 

– En del av tjusningen med politiken är ju just när det hettar till i debatten, 
när ståndpunkterna möts och bryts. Samtidigt är det viktigt att man inte 
beter sig illa mot varandra, det skadar bara politiken och politikerna. Man ska 
inte slå undan benen på sin motståndare, respekten för den andre måste 
finnas kvar.

Sista delen av utbildningsdagen ägnas åt kontakterna mellan medborgare 
och folkvalda, och de som ofta fungerar som länken mellan de två – medierna.  
Marita Björkman har själv erfarenhet av hur utsatt man kan känna sig när det 
blåser upp till folkstorm, via medier. Det var under tiden som hon satt i lands-
tingsstyrelsen, och tvingades fatta impopulära beslut om omorganisationer 
inom vården.

– Jag for ganska illa under de där åren och jag vet att det var fler som upp-
levde samma sak. Det är klart att det är okej att medier skriver om aktuella 
sjukvårdsfrågor och omorganisationer, men de användes ibland också av olika 
intressegrupper inom vården, på ett sätt som var svårt att bemöta. Och jag 
visste att när det skrivits om någon sådan fråga, då hade jag datorn full av mail 
när jag kom hem. Det var ingen rolig läsning, säger Marita Björkman.

Bli trygg i politikerrollen

Man behöver vara förberedd på den sortens konflikter, reflektera över de olika 
roller som de inblandade spelar och kunna känna sig trygg i sin egen, som 
både opinionsbildare och medborgarnas företrädare, anser hon. 

Utvärderingen i pilotkommunerna visade att det var ett lyckat grepp att 
låta ledamöter från olika partier delta i samma utbildning. Särskilt de yngre 
ledamöterna var mycket positiva till det, konstaterar Marita Björkman.

”Tidigare hade de 
flesta stor förenings-
vana, men kanske 
inte så omfattande 
faktakunskaper. Nu 
är det tvärt om.”
Marita Björkman

2011 finns det i Sveriges kom-
muner och landsting 14 631 
folkvalda.

44% av kommunfullmäktiges 
ledamöter är nyvalda 2010.

50% av landstingsfullmäktiges 
ledamöter är nyvalda 2010.

Källa: Valmyndigheten.
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– Kanske är de mindre rädda för att visa upp svaga sidor inför motstån-
daren. Hos de lite äldre märks ofta en känsla av att detta är något som de 
tycker att partierna ska sköta själva, internt. Och visst finns det en gräns för 
när ”neutrala” demokratiska redskap övergår till att bli politik. Retoriken vill 
partierna äga själva, och det tycker jag är helt riktigt.

Utbildningsdagen vände sig enbart till de folkvalda i pilotkommunerna, 
alltså de som satt i fullmäktige. Så kommer det att bli även våren 2011, när 
utbildningsdagen erbjuds alla intresserade kommuner och landsting. 

– Att vara folkvald är ett väldigt speciellt uppdrag, och det är det uppdraget 
som utbildningen handlar om och är anpassad för, säger Marita Björkman.

– Det är flera som redan hört av sig, men jag tycker det är viktigt att man 
deltagit i åtminstone ett par fullmäktigemöten innan man kommer till utbild-
ningsdagen. Och att man fått den interna utbildning som de flesta kommuner 
tagit fram. Då har man erfarenheter med sig i bagaget, som utgångspunkt, 
inför mötet med andra nya fullmäktigeledamöter.

Folkvald – de som väljarna 
röstat in i fullmäktige. Att vara 
folkvald innebär förstås att man 
samtidigt är förtroendevald, man 
har väljarnas förtroende.
Förtroendevald – i nämnder och 
styrelser sitter många personer 
som nominerats till uppdragen 
av sina partier, och som sedan 
valts av fullmäktige. De har 
fullmäktiges förtroende.
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KAPITEL5

Presidium med nya uppdrag
Fullmäktige på Orust avslutade förra mandatperioden med att 
klubba igenom en stor politisk omorganisation. Nu slopas fack-
nämnderna och utskott inrättas i kommunstyrelsen, samtidigt 
som fullmäktiges presidium tilldelas en fast fullmäktigebered-
ning var, att leda. Dessutom ska fullmäktige arbeta mer utåtrik-
tat i direktkontakt med Orustborna framöver.

– Det är vi i fullmäktige som är de folkvalda och då måste vi ju också ha 
kontakter med folk, så att de har möjligheter att påverka utvecklingen i kom-
munen, säger Bengt Torstensson (S), andre vice fullmäktigeordförande un-
der förra mandatperioden.

Livlig lokal demokrati

Den lokala demokratin på Orust är livlig. Nya partier dyker upp med jämna 
mellanrum och majoriteter bildas över blockgränserna, utan att hämmas av 
nationell partipolitik. Men ibland kan denna flexibilitet hos Orustpolitikerna 
gå lite långt och skapa motsättningar mellan nämnder och fullmäktige. Det 
var detta som fick de folkvalda att börja se sig om efter en ny styrmodell för 
fullmäktige. Och gärna en utan facknämnder.

– Våra nämnder har tidvis varit handlingsförlamade och oförmögna att fat-
ta negativa beslut. Det har berott på att en del ledamöter struntat i sitt partis 

Drygt var sjätte kommun 
kommer 2011 att ha kommun-
styrelsen som enda verksam-
hetsnämnd.
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Kapitel 5. Presidium med nya uppdrag

linje och i stället drivit  en egen, säger Bo Andersson (M) fullmäktiges ordfö-
rande under förra mandatperioden.

Ovilja att fatta impopulära beslut ledde bland annat till uteblivna be-
sparingar och därmed budgetöverskridanden. Ansvaret för detta låg, som 
alltid, på fullmäktige, trots att de som fattade besluten inte var fullmäkti-
geledamöter. Det är det dilemmat som Bo Andersson och hans kollegor i 
fullmäktige hoppas få bort med den nya modellen. Där kommer fullmäkti-
ges organisation att spegla kommunstyrelsens – tre fasta beredningar som 
motsvarar kommunstyrelsens tre utskott, för lärande, omsorg och sam-
hällsutveckling. 

Ut ur kommunhuset

Varje fast beredning leds av en av de tre i fullmäktiges presidium. Det inne-
bär alltså att två leds av företrädare för majoriteten och en av företrädare 
för oppositionen. Att det kan skapa nya oklarheter kring ansvarsutkrävandet 
tror Bo Andersson inte. 

Presidiets arbete kommer även att inriktas på att nå utanför kommunhuset 
i Henå, när den nya organisationen är på plats. ”Träffpunkt Orust” är en så-
dan kontaktyta, där Orustborna får tillfälle att träffa politiker och tjänstemän 
över en kopp kaffe, och diskutera aktuella frågor. Träffarna hålls på olika platser 
på ön, fyra till fem gånger om året.

– Fullmäktige tar över Träffpunkt Orust från kommunstyrelsen, och dessa 
träffar kommer nog i sin tur att bli utgångspunkt för det medborgarforum 
som vi inför. Syftet är att invånarna ska kunna lägga fram egna förslag till 
kommunen, utan att gå via de politiska partierna, säger Bengt Torstensson.

Bengt Torstensson (S), andre vice ordförande 
och Bo Andersson (M), ordförande i Orust 
kommunfullmäktige under mandatperioden 
2006–2010.

Medborgar-
forum
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Av den utredning som föregick beslutet om en ny politisk organisation 
framgår att den gamla modellen hade flera svaga sidor; bristande styrning, 
otydliga politiska mål och bytänkande var några av dem. 

För att förbättra samverkan och få en starkare styrning övergår Orust 
därför till en gemensam kommunförvaltning, samtidigt som de övriga för-
ändringarna genomförs. Kommunchefen får det övergripande ansvaret att 
leda förvaltningen, men tjänsten kommer att rotera mellan cheferna för den 
tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt sociala 
omsorgsförvaltningen. Den som tjänstgör som kommunchef ska samtidigt 
fungera som kontaktperson gentemot den politiska organisationen.

”Arbetsprocessen 
i den nya organi-
sationen går från 
politik i kommun-
fullmäktige och dess 
beredningar, via det 
strategiska arbetet i 
kommunstyrelse och 
förvaltningsledning, 
ut till aktiviteter via 
de fyra verksamhets-
områdena.”

Citatet är hämtat ur slutrapporten ”Förslag 
till ny organisation för Orust kommun”.

Orust hade 15 308 invånare vid 
utgången av 2009. 

Källa: SCB.
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KAPITEL6

Nämnder inget hinder  
för fullmäktigeberedningar
Eskilstuna har arbetat med fullmäktigeberedningar i ett decen-
nium nu, men utan att slopa facknämnderna. Det är två arbets-
sätt som kompletterar varandra alldeles utmärkt  anser Christina 
Andersson (C), andre vice ordförande i fullmäktige under för-
ra mandatperioden, som deltagit i flera av beredningarna.

– Eskilstuna kommun är för stor för att styras utan nämnder. Men fullmäk-
tigeberedningar har många fördelar, och de ska man förstås ta tillvara, oav-
sett om man har en organisation med facknämnder eller ej, säger Christina 
Andersson.

De fördelar som hon själv ser som viktigast med fullmäktigeberedningar är 
dels den möjlighet att arbeta tillsammans, över partigränserna, som bered-
ningarna erbjuder. Dels att det får politiker att bli mer aktiva.

– I beredningarna är det de folkvalda politikerna som tar initiativen, 
inte tjänstemännen, vilket annars är det vanliga. Det tvingar oss att bli mer  
aktiva.

Fullmäktigeberedningar är en välbekant arbetsmetod för fullmäktige i 
Eskilstuna vid det här laget. Och även om de första beredningarnas rappor-
ter kanske mest fungerade som hyllvärmare i kommunhuset, konstaterar 
Christina Andersson, så är det definitivt inte så numera. Rapporteringen 

Christina Andersson (C), fullmäktiges 2:e vice 
ordförande i Eskilstuna under mandatperioden 
2006–2010.
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Kapitel 6. nämnder inget hinder för fullmäktigeberedningar

bygger på bred kunskapsinhämtning, studiebesök och kontakter med med-
borgare. Slutsatser och förslag behandlas av kommunstyrelse och fullmäk-
tige, men skickas också till berörda nämnder för återrapportering om vilka 
åtgärder som vidtagits.

– I början var det kanske inte så vanligt med möten direkt med brukare, 
anhöriga och intresseorganisationer, men det har blivit allt fler sådana inslag 
med tiden, säger Christina Andersson.

Integration, hållbar utveckling, demokratiutveckling samt barn- och ung-
domsfrågor är några exempel på ämnen som fullmäktigeberedningar fördju-
pat sig i. Den senaste i raden är beredningen för socialt arbete, som arbetade 
under två år, 2007–2009. Samtliga partier bjöds in att delta och fullmäktige 
gav beredningen i uppdrag att ringa in tre områden inom kommunens sociala 
arbete som behövde utvecklas.

De tre områden som beredningen valde att fokusera på blev barn och ung-
domar, hemlöshet samt missbruk och beroende. Vart och ett av områdena fick 
en egen rapport med redogörelser för kunskapsinhämtning, probleminven-
tering och förslag till åtgärder. Till sitt förfogande hade beredningen tjäns-
temän som tog fram det underlag som politikerna begärde och som skrev ut 
rapporten.

– Denna beredning gav oss väldigt mycket kunskaper, inte minst för att den 
innebar en nämndöverskridande uppföljning av tidigare fattade beslut, säger 
Christina Andersson.

På spaning i omvärlden

I direktiven från fullmäktige betonades bland annat omvärldsspaning i andra 
kommuner, inom och utanför Sverige, och att ta del av aktuell forskning 
på området. Beredningens uppdrag innebar också en kartläggning av vilka 
nämnder i Eskilstuna som arbetade med dessa frågor, hur de samverkade sins- 
emellan  och vilken samverkan med frivilligorganisationer som fanns. I snitt 
träffades beredningen en heldag i månaden, från maj 2007 till augusti 2009. 
Utvärderingen som gjordes när arbetet avslutats visade att ledamöterna i be-
redningen fått en mer heltäckande och mångfacetterad bild av kommunens 
verksamhet. 

Eskilstuna har länge legat i framkant bland svenska kommuner när det gällt 
socialt arbete. Därför kom det kanske som en överraskning för beredningen 
när det under studieresor och av inbjuda gäster visade sig finnas mycket att 
lära av andra kommuner och länder. Även kontakter med landsting och hög-
skolor gav inspiration och nya idéer. 

Slutrapporten överlämnades till kommunstyrelsen, som i oktober 2009 fö-
reslog att  den skulle sändas vidare till alla berörda nämnder samt Eskilstuna 
Kommunföretag AB, för att på så vis ingå i underlaget för verksamhetsplane-
ringen. Nämnderna ålades också att återrapportera till fullmäktige vilka av 
beredningens förslag som genomförts, eller skulle genomföras.

Omvärlds-
analys
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Hellre samverkan än positionering

Under hösten 2010 diskuteras förändringar av hela nämndorganisationen i 
Eskilstuna, och även där kan förslagen från den sociala beredningen vara en 
viktig del i beslutsunderlaget.

Christina Andersson har suttit i fullmäktige i 25 år, men lämnade uppdra-
get som andre vice ordförande efter valet 2010. Hon fortsätter dock som leda-
mot och deltar gärna i framtida fullmäktigeberedningar.

– Absolut. Jag tycker om det här sättet att arbeta, men jag är medveten om 
att alla inte gör det. En del tycker det känns fel att man pratar sig samman 
så här över partigränserna och föredrar att positionera sig och det egna par-
tiet. Själv tycker jag det är en styrka att en beredning, efter att ha arbetat 
tillsammans under två år, kan skriva en gemensam rapport, utan en enda 
reservation.

”Det är själva resan 
som är mödan värd. 
Arbetet ger ringar 
på vattnet. En rad 
värdefulla möten har 
ägt rum inom ramen 
för beredningens 
arbete. [...] Dessa 
möten har ibland 
resulterat i ytterli-
gare kontakter, stu-
diebesök, förmedling 
av statistik, erfaren-
hetsutbyte, nya idéer 
etc för många av de 
inblandade.”

Ur ”Socialt arbete i Eskilstuna – nya möjlig-
heter i en utsatt situation”, slutrapport från 
Beredningen för socialt arbete i Eskilstuna 
kommun maj 2007 – augusti 2009.

Eskilstuna hade 95 577 invånare 
vid utgången av 2009. 

Källa: SCB.
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KAPITEL7

Beredningar med uppdrag  
att lyssna och lära
15 dagar varje år ägnar fullmäktigeledamöterna i Norrbottens 
läns landsting åt att skaffa sig nya kunskaper och att vara ute och 
lyssna på medborgarnas behov. Så har man arbetat i tio år nu.

– När vi gjorde om organisationen, det var som att få en nytändning. Man 
tänkte, äntligen tid att få möta medborgare, äntligen möjlighet att kunna göra 
det, säger Britt Westerlund (S), landstingsråd och vice ordförande i lands-
tingsstyrelsen, men dessförinnan fritidspolitiker i landstingsfullmäktige 
under 25 år.

– Först var reaktionerna i vårt parti inte så positiva. Ni avpolitiserar ju, 
hette det. Men sedan, när man väl börjat förstå, så upptäckte man ju vilket 
fantastiskt arbetssätt detta är. För helt plötsligt får jag göra det som jag är vald 
till, att lyssna på människornas behov, fortsätter hon.

Det var 2001 som Norrbottens läns landsting införde en helt ny politisk 
organisation. Alla nämnder och styrelser, förutom landstingsstyrelsen, 
plockades bort. I dag ansvarar landstingsstyrelse för all driftverksamhet. 
Samtidigt infördes sex fasta beredningar i landstingsfullmäktige. Program-
beredningens inriktning är på olika sjukdomar. Den bildar fokusgrupper 
som består av patienter, sjukvårdspersonal, anhörigföreningar och liknande. 
Den regionala beredningens fokus är utvecklingsfrågor inom olika områ-
den, exempelvis kultur.

Britt Westerlund, landstingsråd, vice ordfö-
rande i landstingsstyrelsen i Norrbottens läns 
landsting, mandatperioden 2006–2010.
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Kapitel 7. Beredningar med uppdrag att lyssna och lära

Det finns också fyra hälso- och sjukvårdsberedningar, som täcker fyra geo-
grafiska områden. De resonerar tillsammans om vilket uppdrag de ska ha 
under det kommande året. När de enats presenterar de sitt förslag för full-
mäktige, som sedan klubbar beslutet. Att alla fyra beredningarna arbetar med 
samma uppdrag beror på att man vill kunna göra geografiska jämförelser.

– Det är jätteviktigt att få fram. Hur ser det ut på Malmfältet på det här om-
rådet? Är det fler barn som far illa och mår psykiskt dåligt i Arjeplog än i Lu-
leå, och sådana där jämförelser, säger Britt Westerlund.

Nästa steg blir kunskapsinhämtning, där ledamöterna i beredningen har 
anställda utredare till sitt förfogande, för att ta fram underlag i form av fors-
karrapporter, tidigare utredningar, statistik etc. Med dessa kunskaper i baga-
get ger sig beredningen sedan ut i den norrbottniska verkligheten för att möta 
befolkningen och lyssna av vilka behov som finns.

– Det man upptäckt är att det inte kommer så många om man bjuder in till 
möten, utan det är lättare om man kommer dit där människorna är. Till ex-
empel föräldramöten på skola eller dagis. De kan göra 40–50 sådana besök 
under året, då man ska vara ute och möta folk. 

Uppdraget som befolkningsföreträdare

Beredningen delas upp i mindre grupper för att hinna få in så många syn-
punkter som möjligt. Ofta jobbar man ihop två och två, och helst då personer 
som inte är med i samma parti. När allt material sammanställts överlämnas 
rapporten till landstingsfullmäktige, som anordnar en öppen debatt kring 
den. Rapporten och protokoll från debatten överlämnas sedan till landstings-
styrelsen.

– När de är ute och gör beredningsjobbet, då är de inte partipolitiker utan 
befolkningsföreträdare. Politiken, den blir till i fullmäktigedebatten, och vi 
har inte upplevt några problem med att skilja på de rollerna. Sedan vet ju alla 
vilka vi är ändå, Norrbotten är inte så stort, säger Britt Westerlund.

Åtgärderna, det är det som är politiken, betonar hon. Och det är politiken  
som landstingsstyrelsen står för, när den, utifrån rapport och fullmäktigede-
batt, tar fram ett förslag på åtgärder som sedan sänds tillbaka till fullmäktige. 
Även landstingsstyrelsens möten är öppna.

– Styrkan i vår organisation, det är att det här är fullmäktiges beredningar. 
Det är ledamöternas rapport som går raka vägen in till fullmäktige. Och det 
brukar råda full enighet om innehållet i rapporterna. Hittills har det bara 
skett en gång, att någon reserverat sig i en rapport.

Efter beslutet i fullmäktige återstår två steg, dels återkoppling till de män-
niskor beredningen samtalade med under arbetet med rapporten, dels upp-
följning inom vården, för att se till så att besluten omsattes i praktiken. Hela 
proceduren löper under en årscykel. För förändringar tar tid, konstaterar 
Britt Westerlund.

Omorganisationen för tio år sedan skedde mot bakgrund av mångåriga 
strider mellan olika orter i Norrbottens läns landsting, om placering av 
sjukhus, akutvård och BB-avdelningar. Orsaken till omorganisationen var, 
liksom på andra ställen i landet, vikande befolkningssiffror i allt glesare 

Hälso- och sjukvårdsbered-
ningarnas uppgift är att inom 
sina geografiska områden och 
utifrån ett medborgarperspek-
tiv på utbudet av hälso- och 
sjukvård:

• Öka kunskapen om medbor-
garnas behov, tillgång till och 
konsumtion av vård i respektive 
geografiska område.

• Verka för bättre kontakter mel-
lan medborgare och förtroende-
valda.

• Lämna rapporter om genom-
förd verksamhet.

• I sina verksamhetsrapporter 
för året lämna underlag inför 
styrelsens beredning av lands-
tingsplanen. Beredningarna ska 
även lämna förslag till uppdrag 
för nästkommande år.

Hälso- och sjukvårdsberedning-
arna ska i sitt arbete söka sam-
verkan med länets kommuner.

Ur arbetsordning för landstingsfull-
mäktige i Norrbottens läns landsting.

Norrbottens län hade 249 019 
invånare vid utgången av 2009.

Källa: SCB.
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glesbygd. Det finns fortfarande politiker som längtar tillbaka till tiden med 
fem lokala nämnder, med egen budget, i Norrbotten.

– De där lokala nämnderna gav förstås större lokalt inflytande och större 
makt åt politikerna där. Men det innebar också att var och en höll i sin egen 
börs och ingen ville samverka med någon annan. I den nya organisationen har 
vi skapat ett länstänk som gör det möjligt att omfördela resurser dit där de 
bäst behövs, och vi har givit människorna en röst direkt in i fullmäktige på ett 
helt annat sätt än tidigare, säger Britt.

Partierna mitt i spänningsfältet

Det finns även ett annat spänningsfält och det är det mellan beredningarna å 
ena sidan, som har en tydlig roll i relation till fullmäktige, och landstingssty-
relsen å andra sidan, som är en traditionell driftstyrelse. Däremellan befinner 
sig de politiska partierna och där kan det uppstå lite störningar, anser Britt. 

– Dynamik är bra, den är utvecklande. Men politikerna som sitter i bered-
ningarna blir ju väldigt kunniga och det kan vara svårt för partiernas grupp-
ledare att veta hur de ska ta tillvara denna kunskap. En annan fråga är när 
beredningarna ska komma in i partiarbetet. Visserligen rapporterar och in-
formerar de sina partier löpande, men när kan man snappa upp något och 
göra politik av det, utan att störa beredningens arbete?

Nästa steg i utvecklingen av fullmäktigeberedningarna måste därför bli att 
de politiska partierna på allvar diskuterar hur man ska använda denna väldigt 
unika kunskap som beredningarna får fram, anser Britt Westerlund. 

– Och kanske ska man fundera på om inte även styrelsen behöver komma 
ut och resonera mer med medborgarna, eller kanske träffa företagare i länet. 
Vi är ju också politiker och ska väl inte bara sitta i slutna styrelserum?

”I den nya organisa-
tionen har vi skapat 
ett länstänk som gör 
det möjligt att om-
fördela resurser.”

Britt Westerlund
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KAPITEL8

Utan makt tappar folkvalda 
intresset
I tio månader provade Gävleborgs landstingsfullmäktige ett sys-
tem med beredningar, vars främsta uppgift var att följa upp fat-
tade beslut, ute i verksamheten. Trots att tiden var knapp hann 
man ändå inse att mycket inte såg ut så som politikerna trott. Nu 
vill fullmäktige permanenta beredningarna.

– Det mesta såg förstås ut som vi trodde att det skulle göra, men det var 
också en del som överraskade oss. Ett beslut som vi tog 2005 exempelvis, och 
trodde var genomfört, visade sig inte vara det. Ett annat exempel är vårdcen-
tralerna, där vi beslutat om att det ska finnas ett äldreteam på varje vårdcen-
tral, men där det nog mer var så att man bytt namn på saker än genomfört de 
förändringar vi tänkt oss, säger Sten-Erik Nilsson, ordförande i fullmäktiges 
beredning för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Den effektiva tiden för att samla in kunskaper ute på olika platser i lands-
tinget blev ganska kort, sex månader. Under den tiden försökte fullmäktige-
beredningen att skapa sig en helhetsbild av verksamheten, eller, som Sten-
Erik Nilsson uttrycker saken; se både tårtan och tårtbitarna – och veta vad 
som är vad.

Det var den demokratiberedning som inrättades i fullmäktige i samband 
med en omorganisation 2007, som föreslog ett försök med fullmäktige-

Bild sid 36; från vänster: Sten-Erik Nilsson 
(S), ordförande i Landstingsfullmäktiges 
beredning för hälso- och sjukvårdsfrågor och 
Björn Forsling (S) Landstingsfullmäktiges 
ordförande, båda i Gävleborgs Landsting, 
mandatperioden 2006–2010. 
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Kapitel 8. utan makt tappar folkvalda intresset

beredningar. Det skedde i samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden 
samt service- och fastighetsnämnden lades ner, och verksamheten flyttades 
över till landstingsstyrelsen i juni 2009. Förutom beredningen för hälso- och 
sjukvårdsfrågor inrättades en allmänpolitisk beredning, även den som en för-
söksverksamhet, från september 2009 till och med juni 2010.

Titta inåt – lyssna utåt

Enligt Björn Forsling (S), som var ordförande i både fullmäktige och demo-
kratiberedningen under förra mandatperioden, var syftet att ge beredning-
arna ett öppet mandat, utan pekpinnar, även om den pm som föregick beslu-
tet ändå innehöll en del tips om hur ledamöterna i beredningen skull hitta 
ingångar till ämnet. 

– Politiker utan makt, de tappar intresset ganska snart. Därför måste man 
låta politiker i den här typen av beredning ha ett reellt inflytande. Ledamö-
ternas uppgift var att titta inåt, lyssna utåt och reagera på det de då såg och 
hörde, säger Björn Forsling.

Av de utvärderingar som gjorts framgår att de folkvalda i fullmäktige tyckte 
att uppdragen i beredningarna kändes meningsfulla och gav nya kunskaper 
om den verksamhet de beslutar om. De vill gärna fortsätta med detta sätt att 
arbete, men efterlyser en del förändringar och förbättringar, exempelvis mer 
kontakter med medborgarna, tydligare arbetsområden, större legitimitet i 
partigrupper och bland tjänstemännen, längre rapporteringsperioder, bättre 
administrativt stöd och tydligare ansvarsgränser.

Entusiasmen inom landstingsstyrelsen var inte lika stor och hälso- och 
sjukvårdsutskottet (HsU), ansåg att beredningens arbete inte lett fram till 
någon kunskap som var ny för utskottets ledamöter. HsU efterlyste även ett 
tydligare medborgarperspektiv från beredningarnas sida.

Landstingsstyrelsens presidium och HsU säger sig ändå vara i huvudsak 
positiva och ser beredningsgrupperna som ett tänkbart komplement till de 
politiska partiernas arbete. Framför allt uppskattar man de diskussioner 
som förts över partigränserna och att det gått att nå fram till samsyn och 
konsensus. Senast i februari 2011 kommer landstingsstyrelsens förslag om 
huruvida verksamheten med fullmäktigeberedningar ska fortsätta eller ej i 
Gävleborg.

Tydligare uppdrag efterlyses

Under försöksperioden hade beredningarna inte i uppdrag att ta fram nå-
got beslutsunderlag. Om det ska bli så framöver så behöver de fortlöpande 
rapportera till landstingsstyrelsen, så att den inte är oförberedd på slutre-
sultatet, anser Björn Forsling. För i slutändan måste styrelsen gilla bered-
ningarna. Gör den inte det kan beredningarna inte utföra något menings-
fullt arbete.

– För att få legitimitet, oavsett vilken organisation man skapar, så måste 
man ha högsta ledningen med. Därför är det två saker som man behöver göra, 
anser jag. Det ena är att ytterligare förtydliga uppdragen, och ibland också ta 

Framför allt uppskat-
tar man de diskus-
sioner som förts över 
partigränserna och att 
det gått att nå fram till 
samsyn och konsensus.

– Politiker utan makt, de tappar intresset 
ganska snart, säger Björn Forsling.

Gävleborgs län hade 276 220 
invånare vid utgången av 2009. 

Källa: SCB.
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emot uppdrag direkt från landstingsstyrelsen. Det andra är att lägga in rap-
porterna i beslutsprocessen, så att när man ska fatta budgetbeslut, så finns 
förslagen från beredningarna med, säger Björn Forsling.

”Beredningsgrup-
pen ska vitalisera det 
externa demokrati-
arbetet genom en för-
djupad och utvecklad 
dialog med medborg-
are och brukarorga-
nisationer.”

Källa: Verksamhetsplan Ht 2009-Vt 2010 
Landstingsfullmäktiges beredningsgrupp för 
hälso- och sjukvårdsfrågor.
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KAPITEL9

I rätt riktning på krokig väg
Efter en mandatperiod med beredningar och utan facknämn-
der är både kommunfullmäktige och kommunstyrelse i Götene 
övertygade om att man är på rätt väg, men att vägen är både läng-
re och krokigare än man först trodde. Och hittills verkar det som 
om de avskaffade nämnderna snarare stärkt kommunstyrelsen 
än fullmäktige.

– Fullmäktige har inte riktigt insett ännu, att de mål och riktlinjer som 
läggs fast där, faktiskt är det som styr kommunen, och att det därför gäller att 
ta plats i debatten. Där har vi en väg kvar att vandra, det tycker jag, säger 
Susanne Andersson (C) fullmäktiges ordförande under förra mandatperioden.

1 januari 2007 införde Götene en ny politisk organisation, där nämnderna 
slopades och tre fasta beredningar inrättades i fullmäktige för att arbeta stra-
tegiskt och ta fram långsiktiga mål för den kommunala verksamheten. Dess-
utom infördes tillfälliga beredningar för att ta hand om olika aktuella frågor. 
Samtidigt överfördes nämndernas myndighetsbeslut till  två nämnder, en för 
tekniska frågor och en för sociala. Övriga nämndärenden från den tidigare or-
ganisationen togs om hand i kommunstyrelsen och förbereds i ett utskott där.

Begreppet ”medskaparanda” lanserades, för att betona att grunden för all 
politisk verksamhet i Götene är medborgarnas engagemang och initiativ.  
De tillfälliga beredningarna öppnades även för andra än partiernas represen-

Susanne Andersson (C), fullmäktiges 
ordförande i Götene under mandatperioden 
2006–2010.

Medskaparanda
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tanter, exempelvis lokala föreningar eller intressegrupper. Medborgardialogen 
utvecklades i mer uppsökande riktning och en medborgarpanel skapades.

För att betona fullmäktiges stärkta ställning arvoderades ordförandepos-
ten inledningsvis på heltid, sedan gick man ner till halvtid. Fullmäktigeord-
förandes arbetsrum ligger mitt emot det där kommunstyrelsens ordförande 
sitter, i kommunhuset vid torget i Götene. Förra mandatperioden leddes 
kommunstyrelsen av  Bo Bergsten (KD). Under åren som gått har det vuxit 
fram ett nära samarbete mellan presidierna i fullmäktige och kommunsty-
relsen, samt kommundirektören, sammanlagt fem personer. Så nära att det 
numera även återfinns i organisationsplanen, kallad kommunledning.

– Det här samarbetet visade sig vara nödvändigt för att det dagliga, prak-
tiska arbetet i kommunen ska fungera, och då tyckte vi det var lika bra att for-
malisera det, säger Bo Bergsten.

Fullmäktige gick bet på budgeten

Kommunforskning i Västsverige (KFi) fick i uppdrag av kommunen att följa 
utvecklingen i Götene, efter införandet av den nya modellen. Av Sven Siver-
bos rapport från 2009, som även inkluderar kommunerna Lerum och Kung-
älv, framgår att det skett en viss vitalisering av debatterna i fullmäktige och 
att helhetssynen ökat, men att politiken under mandatperioden varit så in-
riktade på att få organisationen att fungera att det inte blivit tillräckligt med 
tid över för att styra verksamheten. Susanne Andersson och Bo Bergsten har 
inga invändningar mot den beskrivningen av den gångna mandatperioden.

Det största bakslaget var nog att det visade sig omöjligt att låta fullmäktige 
bereda budgeten. Den uppgiften fördes tillbaka till kommunstyrelsen.

–  Du har inte överblicken och kunskapen om vad som händer under inne-
varande år, för den ligger på kommunstyrelsen, samtidigt som du sitter i en 
beredning som träffas en eftermiddag en gång i månaden. Och under den ti-
den ska du, tillsammans med de andra i beredningen, lägga fram en budget 
– det är ogörligt, säger Susanne Andersson.

Trots att experter kallades in blev allt mycket rörigt och fullmäktiges ord-
förande beskriver budgetförsöket som ett förlorat år eftersom man inte fick 
tid att prata om andra politiska frågor. Även kommunstyrelsens ordförande 
tycker att fullmäktiges försök att bereda budgeten pekar på ett dilemma. 

– Fullmäktiges beredningar ska ju egentligen vara framtidsinriktade och 
syssla med visioner och målsättningar, medan budgeten är en handfast plan 
för verksamheten, för skola, barnomsorg och så vidare, under nästkommande 
år. Det går inte riktigt ihop, säger Bo Bergsten.

– Våra visioner var helt enkelt större än vad vi mäktade med. För att man 
ska kunna göra en budget, som man ska kunna arbeta utifrån sedan, så krä-
ver det att man har daglig kontakt med verksamheten. Den kontakten och de 
kunskaperna har man inte i fullmäktiges beredningar, tillägger han.

Det är osäkert om det blir något nytt försök med att låta fullmäktige be-
reda budgeten i Götene, men det mesta talar för att den uppgiften kommer att 
ligga kvar i kommunstyrelsen. Ett ytterligare argument för att det blir så är 
de tätare kontakter som kommunstyrelsen fått med kommunens tjänstemän 

Bo Bergsten (KD), kommunstyrelsens 
ordförande, i Götene under mandatperioden 
2006–2010.

Sex framgångsfaktorer för 
fullmäktigeberedningar:

•Se till att beredningarna har 
tydliga uppdrag.

•Klargör relationen mellan 
fullmäktigeberedningens och 
styrelsens beredningsuppdrag. 

•Kommunicera vad uppdraget 
som beredningsledamot innebär.

•Säkerställ att beredningarna 
har tillgång till både process- och 
expertkompetens.

•Involvera fullmäktigegrupper-
na under beredningsarbetet.

•Lyft in frågorna i form av 
vägvals- eller allmänpolitiska 
debatter i fullmäktige.

Källa: Nätverket.
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sedan nämnderna avskaffades. Men under försöket med budgetberedning i 
fullmäktige hamnade förvaltningen mellan stolarna.

– Tjänstemannakåren blev förbikopplad när vi hade det systemet. Nu har vi 
vänt på det hela och förstärkt kommunstyrelsen, så att ett budgetförslag kan 
skickas över till fullmäktige i så god tid att ledamöterna hinner ta ställning 
och skicka tillbaka det med synpunkter, innan vi lägger fram ett slutligt för-
slag, säger Bo Bergsten.

Både utredaren Sven Siverbo och kommunledningen i Götene konstaterar 
att det är kommunstyrelsens makt som ökat i den nya organisationen – ännu 
så länge.

– Det har den gjort, den har ökat mycket, främst genom att vi kommit så 
mycket närmare tjänstemännen i förvaltningen, nu när nämnderna inte 
längre finns, säger Bo Bergsten.

Viktigt att fullmäktige befolkar beredningar

En annan lärdom av den gångna mandatperioden är vikten av att ha en 
mycket stor andel fullmäktigeledamöter i de fasta beredningarna, och helst 
rätt många även i de tillfälliga beredningarna.

– Det har varit lite för vanligt att de som deltar i beredningen inte sitter i 
fullmäktige, tyvärr, och i Barn- och Ungdomsberedningen var det väldigt få 
från fullmäktige. De fick problem när de inte kunde se helheten, genom att de 
inte satt i fullmäktige, säger Susanne Andersson.

– Men här finns också ett dilemma, för samtidigt vill vi ju att de som är nya 
i partiet ska få en chans att pröva på politiska uppdrag, och vi vill också öppna 
beredningsarbetet för engagerade medborgare som inte nödvändigtvis är 
medlemmar i något parti, tillägger hon.

I de fasta beredningarna har andelen fullmäktigeledamöter utgjort cirka 
60 procent, resten har varit partimedlemmar som valts in i beredningarna av 
fullmäktige. Den fördelningen behöver man kanske se över, konstaterar Su-
sanne Andersson och Bo Bergsten. Någon väg tillbaka, till det gamla systemet 
med facknämnder, ser ingen av dem. 

– Det här är förändringar som tar tid, men när beredningarna nu kommit 
igång på allvar med löpande treåriga planer för kommunens utveckling, så 
kommer fullmäktiges makt successivt att öka, säger Susanne Andersson.

Och Bo Bergsten tycker det är viktigt att påpeka att det också finns många 
positiva erfarenheter från den turbulenta inkörningsfasen.

– Detta med myndighetsnämnder har fungerat väldigt väl och bättre än ti-
digare. Rättssäkerheten har också ökat genom att man nu har två fristående 
nämnder, utan personalansvar, säger Bo Bergsten.

Under den nya mandatperioden, som inleddes i november 2010, inriktas 
fullmäktiges arbete på fler direktkontakter med medborgarna. Det är utifrån 
bättre kunskap om medborgarnas åsikter och önskemål som fullmäktige ska 
sätta upp mål för den kommunala verksamheten i Götene. Och det är dessa 
strategiska mål som sakta men säkert ska sprida sig genom organisationen, 
under fullmäktiges vakande öga.

”Metoderna för med-
borgardialogen för-
ändras och anpassas 
kontinuerligt, den 
kan ske på olika sätt 
bl.a. genom fysiska 
möten, via e-post, 
sms, osv.”

Källa: Medskaparanda och effektivitet –  
Reviderat grunddokument politisk organisation, 
Götene kommun 2011.

Götene hade 13 186 invånare 
vid utgången av 2009. 

Källa: SCB.
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KAPITEL10

Ansvarsprövning ger  
fullmäktige nya muskler
När Leif Carlson (M) återvände till kommunfullmäktige i Vim-
merby 2002, efter tre mandatperioder som riksdagsledamot, 
tyckte han att det kändes som om tiden stått stilla i fullmäktige-
salen. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott styrde Vimmerby 
medan fullmäktige förde en slumrande tillvaro inför tomma 
åhörarläktare. Det ville Leif Carlson, som nytillträdd fullmäktige- 
ordförande, ändra på.

Flera av idéerna om hur fullmäktige skulle kunna vitaliseras lånade han 
säkert från riksdagen. Där har en lång rad talmän de senaste decennierna 
sökt efter nya sätt att få fart på debatterna och öka närvaron på åhörar- och 
pressläktare. Fullmäktigesalen i Vimmerby möblerades om och försågs med 
två talarstolar, ledamöterna placerades partivis och utifrån majoritets- och  
minoritetsställning i fullmäktige, beslutsprotokollen kompletterades med 
inspelningar av debatterna och medborgarna gavs rätt att ställa förslag och 
fick en egen ”allmänhetens frågestund”. Dessutom infördes fler informa-
tionspunkter på dagordningen och extramöten om viktiga och aktuella 
frågor.

Leif Carlson (M), Vimmerby kommun-
fullmäktiges ordförande mandatperioden 
2006–2010. 
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Kapitel 10. ansvarsprövning ger fullmäktige nya muskler

– Kommunfullmäktiges arbetsordning visade sig vara ett användbart red-
skap. Den ändrades tidigare nästan aldrig, men är ett bra instrument för att 
införa stegvisa förändringar. Man ska inte underskatta betydelsen av även 
små och till synes ytliga förändringars effekter på den mentala inställningen, 
säger Leif Carlson.

Förändringarna genomfördes successivt och var inte bara kosmetiska. 
Tvärtom. Tyngdpunkten låg på att förändra arbetsmetoder och arbetsinne-
håll i ett fullmäktige som, med Leif Carlsons egna ord, marginaliserats och i 
allt högre utsträckning fungerade som transportkompani för kommunstyrelsen 
och dess arbetsutskott.

– Det som framför allt förvånade mig var fullmäktiges svala intresse för 
uppföljningar. Att man inte tog reda på vad som verkligen hände med skat-
tebetalarnas pengar, vad som gått snett och vad som fungerat bra. I det goda 
uppsåtet att förenkla och vara effektiv genas det i det ena hörnet efter det 
andra och efter en tid tror alla att så ska det vara, trots att man avlägsnat sig 
långt från lagstiftarens intentioner.

Ansvarsprövningen bereds

Sedan 2007 har Vimmerbys kommunfullmäktige en Revisions- och demokrati-
beredning (RDB). Som framgår av namnet bereder den dels revisorernas för-
slag till ansvarsutkrävande, dels allmänna demokratifrågor. Det här arbetssät-
tet blev möjligt i och med att riksdagen godkänt ett förslag från regeringen om 
att skärpa fullmäktiges roll i den kommunala ansvarsprövningen från 1 juli 2006.

Skärpningen innebar bland annat att fullmäktige ska motivera varför man 
beviljar, eller inte beviljar, ansvarsfrihet. Det är fullmäktiges ordförande som 
är ansvarig för att det finns en sådan motivering, innan beslut fattas.

– För att förenkla arbetet och få det väl förankrat i fullmäktige tyckte jag att 
en beredning där alla partier var representerade och kunde diskutera ansvars-
frågorna på djupet var en bra lösning. Samma beredning kunde också arbeta 
med att fördjupa demokratin och stärka fullmäktige, säger Leif Carlson.

Revisions- och demokratiberedningen tillsätts under ett nyvalt fullmäktiges 
första sammanträde. Samtliga partier i fullmäktige har en representant i be-
redningen och fullmäktiges presidium utgör även beredningens presidium. 
Arbetet i RDB planeras utifrån revisionsverksamheten.

– I december och april, alltså i samband med budgeten och årsredovisningen 
står revisionen i fokus, resten av året demokratifrågor, säger Leif Carlson.

Tydligare rollfördelning

Fullmäktiges presidium träffar revisorerna fyra gånger om året och i samband 
med att fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet får ledamöterna komma med 
anmärkningar, även om inte revisorerna gjort det, eller föreslå andra motive-
ringar än de som RDB presenterat. Frågor om anmärkning och ansvarsfrihet 
behandlar fullmäktige nämnd för nämnd, styrelse för styrelse och enskilda för-
troendevalda - var och en för sig. De fullmäktigeledamöter som själva berörs, 
exempelvis för att de sitter i en viss nämnd, får inte delta i beslutet.

Revisions- och demokratibe-
redningen består av en repre-
sentant från varje parti som finns 
representerat i fullmäktige.

• För varje representant skall 
det finnas en ersättare som har 
samma partitillhörighet.

• Fullmäktiges presidium utgör 
presidium för revisions- och 
demokratiberedningen.

• Fullmäktige får besluta om yt-
terligare regler för revisions- och 
demokratiberedningen.

Ur ”Arbetsordning kommunfullmäk-
tige 2010”, Vimmerby kommun.

Vimmerby hade 15 538 invånare 
vid utgången av 2009.

Källa: SCB.
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– Tidigare hade man inte reflekterat över att det faktiskt rör sig om jäv, när 
man beviljar sig själv ansvarsfrihet och behandlar allt i en klump. Nu har vi en 
tydligare rollfördelning, säger Leif Carlson.

Om principen skulle tillämpas fullt ut borde fullmäktigeledamöter inte 
sitta i några nämnder över huvud taget, först då kan man tala om ett strikt 
ansvarsutkrävande, konstaterar Leif Carlson. Men han tillägger att det nog 
måste betraktas som en utopi.

– Det gäller att inte driva fram förändringar för snabbt utan ta ett steg i ta-
get, annars hamnar de som är vana vid det gamla arbetssättet i försvarsställ-
ning. När man försöker fördela om makt uppstår motmakt. På det kommunala 
planet är det främst kommunstyrelsen som känner att den tappar i inflytande 
gentemot fullmäktige, och kan försöka bromsa förändringar. 

Via revisions- och demokratiberedningen har Vimmerbys fullmäktige även 
skaffat sig ökad insyn i nämnderna. Samtliga nämnder ska redovisa hur de 
fullgjort sina uppdrag inför fullmäktige, två gånger om året, uppdelat på fyra 
tillfällen. Kommunens bolag omfattas också av den rutinen. Redovisningarna 
är förlagda till ordinarie fullmäktigemöten under februari/mars och septem-
ber/oktober. 

Det bästa med Vimmerbys nya arbetsordning är att den stärker demokra-
tin genom bättre insyn, uppföljning av fattade beslut och tydligt ansvarsut-
krävande, anser Leif Carlson.

– Den har blivit ett levande instrument som ändras ofta för att driva ut-
vecklingen framåt. Dessutom stärker organisationsförändringarna för 
nämnderna förhoppningsvis fullmäktiges medvetande om sitt ansvar inför 
medborgarna, säger Leif Carlson.

– Det här ger fullmäktigeledamöterna verktyg att utföra de uppdrag de fått 
väljarnas förtroende att sköta. Men man måste som sagt ha tålamod och man 
får räkna med motstånd från de som tycker sig förlora i makt. Arbetet att stär-
ka fullmäktige har bara börjat och måste fortsätta, tillägger han.  

Jäv: I de fall fullmäktige inte gör 
ansvarsprövningen nämnd för 
nämnd och styrelse för styrelse, 
utan fattar beslut om hela verk-
samheten i en klump uppstår jäv 
i den eller de delar där fullmäk-
tigeledamoten beviljar sig själv 
ansvarsfrihet. 

I Förvaltningslagen beskrivs de olika 
formerna av jäv i 11 §. 
https://lagen.nu/1986:223

Det är ytterst fullmäktiges 
ordförande som skall tillse att 
beslutet är motiverat och att 
ärendet därmed kan behandlas 
av fullmäktige.

Propositionen ”Stärkt revision och 
ansvarsprövning i kommuner och 
landsting” (2005/06:55).





Att utveckla fullmäktige – Javisst, men hur! 49

KAPITEL11

Majoritetsstyre – var god dröj
Gävle hade hoppats bli första kommun i landet med majoritets-
styre, men i sista stund bestämde man sig för att inte genomföra 
reformen – kommunallagen satte allt för många käppar i hjulet. 
Besvikelsen är stor, inom både majoriteten och oppositionen, 
framför allt över att regeringen ännu inte vill öppna för försöks-
verksamhet med kommunal parlamentarism.

Efter mer än 70 år med socialdemokratiskt styre i Gävle kommun, några man-
datperioder i koalition med Vänsterpartiet, och nu senast även Miljöpartiet, 
så var det oppositionen som föreslog en övergång till majoritetsstyre!

– Partiernas roll är otydlig ute i kommunerna, eftersom alla partier ingår i 
kommunstyrelsen. Att tydligare skilja mellan styrande och opposition skulle 
stärka partierna lokalt och göra det enklare för väljarna att se vem som bär 
ansvar för den förda politiken, säger Kenth Lövgren (FP), fullmäktigeleda-
mot i Gävle.

Hans förslag om majoritetsstyre togs väl emot av övriga partier, resulterade 
i en gemensam motion och sedan fick kommunens jurist, Markus Svensson, i 
uppdrag att utreda frågan. Blickarna vändes mot grannlandet Norge, där bl.a. 
Oslo och Bergen tillämpar majoritetsstyre. Den norska kommunallagen sä-
ger att parlamentariskt styre kan införas om en majoritet stöder ett sådant 
förslag. 

Kenth Lövgren (FP) väckte frågan om majori-
tetsstyre i Gävle kommun. 
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Kapitel 11. majoritetsstyre – var god dröj

Markus Svensson for på studiebesök och presenterade sedan fyra slutsatser 
om norskt majoritetstyre för kommunpolitikerna i Gävle:

Den politiska organisationen blev dyrare. }

Det blev lättare att utkräva ansvar för förd politik. }

Debatten blev livligare i medier och på internet. }

Det är osäkert om debatten i fullmäktige blev livligare. }

Att majoritetsstyret i Norge blev kostsamt beror på att många politiker enligt 
den modellen är heltidsarvoderade. I exempelvis Bergen, med 250 000 invåna-
re, finns 40 heltidsarvoderade politiker. Men en del av dem leder samtidigt olika 
delar av förvaltningen och har alltså ersatt kommunala chefstjänstemännen.

Modellen ryms inom befintliga ramar

Gävle planerade att inledningsvis heltidsarvodera nio ledamöter från majo-
riteten i fullmäktige, inklusive ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
Dessa skulle även vara ordförande i nämnderna. I dag har kommunstyrelsen 
6,5 heltidsarvoderade ledamöter – majoriteten har fyra på heltid, oppositio-
nen en på heltid och tre på halvtid. 

– Jag tror att vi hade klarat den nya modellen inom befintliga ramar, säger 
Carin Carlström (S), fullmäktiges ordförande sedan 2005. Hon lämnade upp-
draget efter förra mandatperiodens sista fullmäktigesammanträde för att gå i 
pension, med ålderns rätt. 

Carin Carlström (S), Kommunfullmäktiges 
ordförande i Gävle 2005–2010. 

Gävle hade 94 352 invånare vid 
utgången av 2009.

Källa: SCB.



Att utveckla fullmäktige – Javisst, men hur! 51

– Jag hade verkligen hoppats få vara med om att införa den här modellen. 
Om demokratin ska ha en framtid i kommunerna så måste det bli tydligare vem 
som står bakom de förslag som kommunstyrelsen överlämnar till fullmäktige. 

I ett andra steg tänkte man i Gävle införa en ”lokal regering”, dvs. att låta 
kommunstyrelsens ledamöter ansvara för ledningen av var sin avdelning 
inom förvaltningen, på samma sätt som ministrarna i den nationella reger-
ingen leder arbetet i regeringskansliets departement. Men det skulle kräva 
att regeringen gav tillstånd till en försöksverksamhet, eftersom en sådan ord-
ning inte är förenlig med kommunallagen.

På förslagsställaren Kenth Lövgrens önskelista fanns också en utrednings-
tjänst kopplad till fullmäktige, efter modell från riksdagen. För om oppositio-
nen inte längre sitter med i kommunstyrelsen riskerar den att gå miste om 
viktig information, som behövs för att kunna lägga fram alternativa förslag.

– Jag hade velat ha en försökslagstiftning, men i regeringens direktiv till 
den kommande utredningen om kommunal demokrati finns förslaget inte 
med, säger Kenth Lövgren.

Möjligheterna i kommunallagen

Kommunallagen innehåller inget förbud mot majoritetsstyre, men den är 
utformad för samstyre, vilket gör att det lätt kan uppstå problem i kommu-
ner som, med dagens lagstiftning, övergår till majoritetsstyre. I Gävle kom-
muns utredning beskrivs en sådan modell snarast bygga på att man utnytt-
jar kryphål i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt. Det sker 
genom vidsträckta tolkningar av kommunallagens syften. Beslut som bygger 
på sådana tolkningar löper stor risk att överklagas, och det i sin tur kan skapa 
handlingsförlamning i den kommunala verksamheten. Därför avstod de lo-
kala politikerna i Gävle från att pröva modellen med majoritetsstyre.

Fullmäktigedebatterna i Gävles ståtliga stadshus, bostad åt träpatron Pehr En-
nes i början av 1800-talet, är redan ganska livliga – och långa. Man börjar klockan 
14 på eftermiddagen och först klockan 22 sätts det streck i debatten – i juni och 
december kan det hända att man fortsätter längre än så, om det skulle behövas. 
Det är aldrig tomt på åhörarläktarna och sedan några år går det även bra att lyss-
na till de folkvalda via lokalradion och på senare tid även webbsändningar, om 
man föredrar den egna soffan framför fullmäktigesalen. Men det kunde gärna 
vara större skärpa i debatterna, tycker fullmäktiges avgångna ordförande.

– Den senaste mandatperioden har vi haft en kvinna som kommunsty-
relsens ordförande här i Gävle, och även moderaterna har haft en kvinna i 
ledningen. Det har inneburit ett helt annat ledarskap, som inte bygger på po-
sitionering och prestige, vilket givetvis är väldigt bra. Men som kommunfull-
mäktiges ordförande kan jag inte låta bli att ibland längta efter lite tydligare 
markeringar på höger/vänsterskalan, säger Carin Carlström.

Kommunallagen 
innehåller inget förbud 
mot majoritetsstyre, 
men den är utformad 
för samstyre, vilket gör 
att det lätt kan uppstå 
problem i kommu-
ner som, med dagens 
lagstiftning, övergår till 
majoritetsstyre. 
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KAPITEL12

Många beslutsmodeller  
ryms inom kommunallagen
Det går ofta mode i kommunala beslutsmodeller. Kommundels-
nämnder kom – och försvann på många orter. Beställar- och 
utförarmodeller skulle effektivisera och pressa kostnader. De 
senaste åren har nya organisationsformer prövats för att stärka 
fullmäktige och befria det från rollen som transportkompani åt 
styrelse och nämnder.

Allt fler kommuner och landsting har infört fullmäktigeberedningar. Var 
tionde har dessutom avskaffat sina facknämnder. Men kommunallagen till- 
åter inte att fullmäktige övertar rena nämndsuppgifter, påpekar SKL:s förre 
kommunalrättsjurist, Håkan Torngren. Dessa måste, enligt lag, utföras av 
just nämnder. Däremot kan man flytta över vissa uppgifter från facknämn-
derna till en annan nämnd: kommunstyrelsen. Myndighetsutövning, dvs. att 
besluta om sådant som berör enskilda personers rättigheter och skyldigheter, 
t.ex. socialt bistånd eller bygglov, brukar ligga kvar hos facknämnder. 

– Kommunallagen tillåter kommunerna att organisera sig fritt, med un-
dantag för obligatoriska nämnder, som exempelvis valnämnd och överför-
myndarnämnd. Och man kan också lägga övriga nämndsuppgifter under 
kommunstyrelsen eller landstingsstyrelsen, som sedan sköter uppgifterna 
via utskott med förtroendevalda ledamöter, säger Håkan Torngren.

Håkan Torngren, tidigare kommunalrättsjurist 
på SKL.

Myndighets-
utövning
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Kapitel 12. många beslutsmodeller ryms inom kommunallagen

I den modellen har respektive styrelse det yttersta ansvaret för utskottens 
verksamhet. Man måste också ha en nämnd som svarar för sådan verksam-
het som kommunen i lag är skyldig är bedriva, exempelvis skolor. Det spelar 
ingen roll om nämnden heter kommunstyrelse eller utbildningsnämnd.

– Men en nämnd kan inte samtidigt ha i uppgift att bedriva en viss verksam-
het och utöva myndighet över samma verksamhet, påpekar Håkan Torngren.

Han exemplifierar med att fastighetsförvaltning i kommunen och bygglov 
åt kommunen måste hållas isär. 

– Sådana ärenden kan inte ligga under samma nämnd och nämnden kan inte 
heller utöva lagstadgad tillsyn över sådan verksamhet som den själv bedriver.

Håll rågången till nämnderna

Fullmäktigeberedningar är också fullt förenliga med lagen, men ska då ägna 
sig åt andra uppgifter än nämnderna. De får tillsättas för att bereda sådana 
ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Däremot kan en fullmäktigebered-
ning inte få ansvar för kommunal verksamhet. Man kan exempelvis ha en äldre-
omsorgsberedning som tar fram en långsiktig plan för äldreboende och perso-
nalförsörjning inom äldrevården de kommande tio åren. Men den ska inte ägna 
sig åt sådant som åligger den nämnd som har ansvaret för äldreomsorgen.

– Det finns till och med ett förbud för fullmäktige att lägga sig i nämnds-
frågor och myndighetsfrågor. Fullmäktiges uppgift är främst att besluta om 
budgeten och övergripande riktlinjer, så att nämnderna kan sköta de uppgif-
ter som lagen föreskriver, påpekar Håkan Torngren.

Att överföra facknämndernas uppgifter till kommunstyrelsen är en modell 
som hittills framför allt tillämpats i små kommuner, i syfte att öka effektivi-
teten och stärka fullmäktige. Den innebär samtidigt en viss centralisering 
av beslutsfattandet till kommunstyrelsen. Modellen anses också, bland sina 
anhängare, kunna vitalisera fullmäktige genom att ge tid för de folkvalda att 
koncentrera sig på strategiska uppgifter, lägga fast långsiktiga mål och ha tä-
tare kontakter med medborgarna.

En annan styrmodell är den som utgår från det som Håkan Torngren kal-
lar ”den glömda paragrafen”. Den finns närmare bestämt i kommunallagens 
kapitel 3, har paragrafnummer 15 och handlar om nämndernas återrapporte-
ring till fullmäktige.

– Paragraf 12, i samma kapitel, ger fullmäktige möjligheter att via bemyndi-
ganden ge nämnderna vida ramar för sin verksamhet. Men eftersom fullmäk-
tige ändå ytterst har det fulla ansvaret för den kommunala verksamheten, så 
står det i paragraf 15 att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort sina uppdrag. I många kommuner och landsting har man gett nämn-
der ganska vida ramar, men glömt att begära återredovisning. Och den har 
egentligen en väldigt stor betydelse, den här paragrafen. 

Fullmäktige kan exempelvis begära att få återredovisning från nämnderna 
på vartannat fullmäktigesammanträde, i ett rullande schema för samtliga 
nämnder. Då blir de folkvalda delaktiga i vad som händer i nämnderna, vilka 
problem som finns, men också glädjeämnen. Redovisningarna ger fullmäktige 
en helhetsbild av kommunens verksamhet och kan vitalisera debatterna där.

I många kommuner 
och landsting har 
man gett nämnderna 
ganska vida ramar, 
men glömt att begära 
återredovisning.

15 § Nämnderna skall redo-
visa till fullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem 
med stöd av 10 § första stycket 
och 12 §.

Fullmäktige skall besluta om 
omfattningen av redovisningen 
och formerna för den.

Källa: Kommunallagen Kapitel 3 § 15.
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En modell som däremot har svårt att rymmas inom kommunallagens ra-
mar är den som Gävle kommun övervägde att pröva – majoritetsstyre, eller 
kommunal parlamentarism.

– Tanken bakom kommunallagen är att man ska samarbeta i kommunerna, 
till fromma för respektive kommun eller landsting. Man kan säga att vi har en 
sorts samlingsstyre med majoritetsmarkeringar, till skillnad från den natio-
nella nivån där regeringen enbart rymmer representanter från riksdagsma-
joriteten, inte några från oppositionen, säger Håkan Torngren.

Lagen om proportionellt valsätt

Det är lagen om proportionellt valsätt som sätter käppar i hjulen för de par-
tier i en kommun eller ett landsting, som skulle vilja ha majoritetsstyre. Så 
länge alla är eniga om att bara tillsätta ledamöter från majoritetspartierna i 
styrelse och nämnder är det i och för sig inget som hindrar att man gör så, 
men så snart en mycket liten minoritet kräver att platserna i stället fördelas 
proportionellt, utifrån varje partis representation i fullmäktige, så måste det 
göras på det sättet i stället.

– Kommunallagen är helt enkelt inte utformad efter de förutsättningar 
som majoritetsstyre kräver. Det är inte den gängse modellen för kommuner 
och landsting, konstaterar Håkan Torngren.

– Kommunallagen säger bara att man ska välja ordförande och vice ordfö-
rande till fullmäktige och nämnder. Ordföranden har ju en viss roll genom att 
han eller hon leder sammanträdet. Men vice ordförande och andre viceord-
förande har egentligen bara en rättslig roll när ordföranden har förhinder. I 
praktiken brukar fullmäktiges presidium ändå försöka leda fullmäktige till-
sammans, men det är inget organ och har ingen egentlig maktställning, fort-
sätter han.

Inte heller så viktiga ämnen som politiska partier eller kommunala tjänste-
män tas upp i kommunallagen. Det är sfärer som fullmäktiges ledamöter får 
skaffa kunskap om på annat håll.

”Kommunallagen 
är helt enkelt inte 
utformad efter de 
förutsättningar som 
majoritetsstyre krä-
ver. Det är inte den 
gängse modellen 
för kommuner och 
landsting.”

Håkan Torngren
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KAPITEL13

Partiboken väger tungt  
i många kommuner
Runt om i Europa pågår, precis som i Sverige, försök med nya 
modeller för att utveckla demokratin och den politiska styr-
ningen på lokal nivå. Men utgångspunkten i de flesta länder är 
en annan än i Sverige och övriga Norden, eftersom de folkvalda 
där beslutar om färre frågor och mer sällan deltar i arbetet med 
att verkställa dem. Det framgår av resultaten från ett europeiskt 
forskningsprojekt som Förvaltningshögskolan i Göteborg deltar i.

Under 2000-talet har kommunforskare i Europa genomfört två stora enkät-
undersökningar, riktade till kommunpolitiker i 16 länder. Den första vände 
sig till borgmästare, som i Sverige närmast motsvaras av kommunstyrelsens 
ordförande, och resultaten presenterades 2006. Den andra undersökningen 
är det så kallade MAELG-projektet, där MAELG står för Municipal Assemblies 
in European Local Government. 

MAELG-projektet påbörjades 2007, då enkäter skickades ut till fullmäktige- 
ledamöterna i samma länder, för att få en bild av de europeiska politikernas 
vardag och värderingar på lokal nivå. Enkäten besvarades av totalt cirka 11 700 
politiker varav 1 331 svenska. Svarstakten var inte så snabb på sina håll, så 
därför kunde sammanställningen inte påbörjas förrän hösten 2010. 

David Karlsson, forskare vid Förvaltningshög-
skolan vid Göteborgs universitet.
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Kapitel 13. Partiboken väger tungt i många kommuner

– Svenska och nordiska kommunpolitiker skiljer ut sig på flera punkter. 
Men då måste man komma ihåg att svensk kommunpolitik är något helt annat 
än den i exempelvis Sydeuropa. Hos oss ansvarar kommunerna för breda väl-
färdsuppgifter och har stora resurser till sitt förfogande, både ekonomiskt 
och personalmässigt, säger David Karlsson, forskare vid Förvaltningshögskolan 
och ansvarig för den svenska delen av enkätundersökningen.

Det är just det breda politiska ansvaret och det faktum att de förtroendevalda 
även deltar i att verkställa sina egna beslut som också är förklaringen till en 
annan skillnad mellan Sverige och många av de andra länderna – partipoliti-
ken spelar en mycket större roll här. I de nordiska länderna representerar kom-
munpolitikerna något riksdagsparti, eller lokalt parti, medan det i många andra 
länder är betydligt lättare och vanligare att ställa upp som obunden kandidat. 

– Sverige är det land i undersökningen där genomförandet av partipro-
grammet anges vara viktigast för fullmäktigeledamöterna. Det framgår av 
enkätsvaren. Vi är också ett av de länder där uppgiften ”att medla i konflikter 
i lokalsamhället”, som är ett annat av alternativen i enkäten, prioriteras lägst, 
säger David Karlsson.

Hur viktiga är, enligt dina erfarenheter från fullmäktige, följande uppgifter för dig som ledamot av 
fullmäktige?

Att genomföra det egna partiets program (index 0-100)
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Grafen bygger på tidigare opublicerade data från MAELG-enkäten som David Karlsson kommer att analyse-
ras i framtida rapporter. Frågan överst i grafen följdes i formuläret av bl. a. de två alternativ som representeras 
av grafens x- och y-axel. I grafen motsvarar varje lands placering medelvärdet för samtliga svarande fullmäk-
tigeledamöter på en svarsskala från 0 ”helt oviktigt” till 100 ”mycket viktigt”. Antal svarande: 11 595. 

”Svenska politiker 
har högre tilltro till 
kommunalvalet och 
den representativa 
demokratin.”

David Karlsson
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Deltagardemokrati vanligare utomlands

Enkätundersökningen visar också att svenska politiker har högre tilltro till 
kommunalvalet och den representativa demokratin, och är relativt sett mer 
skeptiska till deltagardemokratiska reformer, än kollegor i övriga Europa.

De försök att utveckla demokratin, som görs runt om i Europa handlar 
mycket om just deltagardemokrati, där medborgarna mera direkt får delta 
i beslutsfattandet, men också om New Public Management med marknads-
inspirerade styrformer för att öka effektiviteten och pressa kostnaderna, en 
välkänd modell även i Sverige.

– Men däremot känner jag inte riktigt igen diskussionen från Sverige, om 
att stärka just fullmäktige. Jag uppfattar diskussionen  främst som en önskan 
om att överföra inflytande från indirekt valda organ till det folkvalda lokala 
parlamentet, alltså från nämnder, styrelser och tjänstemän i förvaltningen 
till fullmäktige, säger David Karlsson.

Dessutom visar enkätsvaren att svenska politiker betonar fullmäktiges roll 
att ange övergripande mål för kommunens verksamhet, att fungera som forum 
för offentlig debatt och att företräda kvinnors och minoriteters ställning, i 
högre grad än politiker i andra länder.

–Även dessa resultat tyder på att svenska kommunpolitiker ser fullmäktige 
som ett parlament, som i högre grad liknar det nationella, än vad man gör i 
länder med mindre kommuner och där de folkvaldas koppling till partierna 
är svagare, säger David Karlsson.

Antal ledamöter i kommunfull-
mäktige:

Sverige  31–101
Danmark 15–31
Finland  13–85
Norge  11–67

Källa: ”Lika som bär? Kommunerna 
i Norden” Finlands kommuntidning 
6/2010.
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vill du veta mer

Vill du veta mer

Projektet Utveckla fullmäktige arbetar med stöd till kommuner och 
landsting i att stärka fullmäktige som beslutsfattare, uppdragsgivare och 
ansvarsprövare. Läs mer om projektet på www.skl.se/fullmaktige

Medborgardialogprojektet arbetar med att ge stöd till kommuner och lands-
ting för att utveckla verksamheten med hjälp av medborgardialoger med fo-
kus på både demokratiutveckling och effektivitetsutveckling. Läs mera om 
projektet, www.skl.se/medborgardialog

11 tankar om medborgardialog. En handbok som tar upp ett antal områden 
som kan vara viktiga att ta ställning till innan man börjar med medborgardia-
loger som en del av styrningen. Framtagen av SKL:s medborgardialogprojekt.

E-panel för dialog med medborgarna. Skriften beskriver erfarenheter från 
kommuner och landsting. Ambitionen är att skriften ska ge inspiration och 
kunskap om hur medborgarpaneler kan vara ett verktyg för att utveckla dia-
logen med medborgarna. Framtagen av SKL:s medborgardialogprojekt. 

Den svenske Borgmästaren – Kommunstyrelsens ordförande och den lokala 
demokratin, som ingår i Förvaltningshögskolans rapportserie(nr. 80/2006), 
handlar inte bara om borgmästare utan också om lokala parlament och lokal 
parlamentarism. Kan beställas via Förvaltningshögskolan vid Göteborgs uni-
versitet.

Kommunvalet 2006 – Väljare och partier i den lokala demokratin, red. 
Folke Johansson är utgiven av Centrum för forskning om offentlig sektor 
och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet (2010). Går 
på djupet med valrörelsen och valet 2006. Skillnaderna i valresultat mellan 
riksdag, landsting och kommuner, de lokala småpartiernas framgångar och 
maktförskjutningar är några av de ämnen som tas upp.

Representationsprinciper i riksdag och kommuner, av Mikael Gilljam, 
David Karlsson, och Anders Sundell, Statsvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet (2010). Behandlar de tre klassiska representations-
principerna – väljarprincipen, förtroendeprincipen och partiprincipen – och 
var tyngdpunkten ligger hos de förtroendevalda i riksdag och fullmäktigeför-
samlingar.

Politik på hemmaplan – tiotusen svenska politiker tycker om politik och de-
mokrati av Mikael Gilljam, David Karlsson och Anders Sundell. Kan beställas 
från SKL Kommentus.

Politiskt ledarskap en skrift som ger en bild av uppdraget som politisk le-
dare, vilka situationer man kan ställas inför och vad som kan vara viktigt att 
fundera på. Läs mer på www.skl.se/politisktledarskap
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Utveckla fullmäktige

– Javisst, men hur!
Hur kan de folkvalda vara aktiva i den lokala och regionala utvecklingen? Hur 
kan uppdraget som medborgarföreträdare göras intressant och spännande? 
Hur kan fullmäktige vara en intressant arena för debatt, påverkan och beslut? 
De här frågorna brottas många kommuner och landsting med. För några är 
lösningen stora organisationsförändringar. Andra utvecklar arbetsformer 
inom den befintliga organisationen. Gemensamt för de flesta är att huvud-
syftet är att stärka fullmäktiges ställning och därmed också uppdraget som 
folkvald. Många olika utvecklingsprojekt har genomförts och nu börjar kon-
kreta resultat att synas.

I denna idéskrift presenteras kunskaper och erfarenheter från fyra års dis-
kussioner och praktiskt prövande. Den visar och diskuterar hur fullmäktige 
kan utvecklas i syfte att möta förändrade krav och förväntningar från om-
värld, medborgare och förtroendevalda. 

Vår förhoppning är att den ska bidra till diskussioner och förnyelse av den 
lokala och regionala demokratin!

Post:  118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se




