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statsrådetTill chefen föroch
Socialdepartementet

Regeringen .beslutade den 16 1995 utredningenattmars ge
storstadsområdenS 1994:03 Levnadsvillkor i direktivnya

S 1995:35. Med förordnadesstöd detta den 23 1995 Karl-av mars
Thorwaldsson ordförande. Karl-PetterPetter Thorwaldsson ent-som

utsågsledigades den februari 1996. Till ordförande kommunal-l ny
rådet februariKerstin Alnebratt den 1 1996. 23 1995 för-Den mars

kommunalrådenkommitténordnades ledamöter i Christinesom
borgarrådetAxelsson Vivi-Ann Nilsson bitr.s, s, Dag Larsson s,

kommunalrådetf.d. Joakim Ollén f.d. riksdagsledamotenm och
ThorénRune c riksdagsledamoten Karin Pilsäter fp.samt

Kommittén Storstadskommittén. Direktiven tillantog namnet ut-
redningen dir. 1995:35 dir. 1995:108 har i sin bifogatshelhet be-
tänkandet bil. 1.

Som sakkunniga förordnades den 10 april 1995 regiondirektören
Sven-Olov Andersson, Arbetsmarknadsstyrelsen, överdirektören
Ann-Mari Begler, Socialstyrelsen, projektledaren Birgers-Tommy

byrådirektörenBoverket, Ylva Eklund, Riksförsäkringsverket,son,
departementssekreteraren Barbara Martin Korpi, Socialdepartemen-

departementsrådet Mats Wadman, Arbetsmarknadsdepartemen-tet,
generaldirektören Kerstin Wigzell, Ungdomsstyrelsen. Kers-tet samt

tin Wigzell entledigades den l februari 1996. Till sakkunnig till-ny
förordnades departementssekreteraren Gunilla Malmborg, Socialde-

från och med 3 1996.partementet, mars
kanslirådetDärtill förordnades den 15 juni 1995 Eva-expertersom

kanslirådetStina Hultinger, Utbildningsdepartementet, Kent Ivars-
Civildepartementet, sekreteraren Birgitta Ornbrant, Arbets-son,

marknadsdepartementet, departementssekreteraren Tommi Riiho-
Arbetsmarknadsdepartementet, avdelningsdirektören Maria Ro-nen,

selius, Socialstyrelsen den 10 augusti 1995 sekreteraren Ullasamt
Ãhs, kommittén,Bostadspolitiska Näringsdepartementet. Eva-Stina
Hultinger entledigades den 10 maj 1996. Till förordnadesexpertny
departementssekreterare Catharina Wettergren, Utbildningsdeparte-

maj 1996.den lOmentet,



statsrådet4 Till och chefen för Socialdepartementet SOU 1996:177

fårStorstadskommittén härmed överlämna sitt andra delbetän-
kande;

återerövraEGENMAKT vardagenatt-

Kommitténs arbete fortsätter enligt direktiven.

Stockholm december 1996i

Kerstin Alnebratt
.

Christine Axelsson Joakim Ollén
Karin PilsäterDag Larsson

Vivi-Ann Nilsson ThorénRune

/Mikael Romero



SOU Innehåll 51996:177

Innehåll

Sammanfattning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel I Medborgarroll storstad. samtal makt 13i Ett vanom
1.1 Inledning 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fokusgrupp Stockholm 161.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Göteborg 241.3 Fokusgrupp

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Fokusgrupp Malmö 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Politiska och aktiviteter i de storstadsregio-treresurser

45nema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Valdeltagandet 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Kapitel 2 Tankar 49styrtsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
2.1 Inledning 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Utopistema tänkte 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Rationalistema tänkte 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Folkhemsinredarna tänkte 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Kritikerna tänkte 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
2.6 De självkritiska tänkte 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 3 Politik 55styrtsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Inledning 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frånvaron3.2 Närvaron eller egenmaktsperspektiv 55ettav . .

3.3 Sammanfattning och slutsatser 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel idéhistoriskt4 Egenmakt perspektiv 65ettur . . . . . . . . .
4.1 Inledning 65

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Representativitet och medborgerligt direkt deltagande 65

.
4.3 Olika demokratideñnitioner 66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 antika direkta demokratinDen 66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Representativ demokrati i nationalstater 67

. . . . . . . . . . . . . .
Två förhållningssätt4.6 68

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Individualismens perspektiv 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
4.8 Jakobinska traditionen 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Risken för elitstyre 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Innehåll6 SOU 1996: 177

4.10 Modern demokratidiskussion revisionistiska demokra--
tiskolan 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11 Pluralistisk eller monolitisk demokratiuppfattning 70

. . . . .
4.12 Tunn, snabb eller stark demokrati 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13 Deltagardemokrater 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
4.14 Värderingsförskjutningar 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.15 Individualism sekulariseringoch 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16 Det sociala kapitalet 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.17 De svenska kommunernas ställning 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.18 Centralisering och institutionalisering 75

. . . . . . . . . . . . . . . .
4.19 Decentraliseringens decennier 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.20 Det civila samhället 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.21 Medborgaren, politiken och 77staten . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
4.22 Sammanfattning och slutsatser 78

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Kapitel kring5 Resonemang egenmakt 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Den representativa demokratins kris 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Människosyn 86
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Vanmakt 89
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 Lanseringen begreppet egenmakt 91av . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Resonemang kring egenmakt 92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Kapitel 6 Egenmakt och folkhälsa 99
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Inledning 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

6.2 Hälsa folkhälsa 99- . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Sambandet mellan folkhälsaegenmakt och 100

. . . . . . . . . . .

Kapitel 7 Egenmakt boendet 105i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7.1 Samhällets boendet 105syn . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Miljonprogrammet 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
åtgärder7.3 Traditionella för lösa miljonprogrammetsatt

problem 109
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Självförvaltning kan bryta negativ utveckling 110
. . . . .. . . .

7.5 Hyresrätten utvecklas ständigt 112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

bostadsområdet7.6 berättelseEn Holma 112om . . . . . . . . . . . . .
7.7 Exemplet Holma 115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utgångspunkter7.8 för uppskattning ekonomiska effek-av

självförvaltningen i Holma 117ter av .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9 Sammanfattning ekonomiska effekter 118av . . . . . . . . . .. . .
7.10 Förslag lag självförvaltning 119om om . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1996: 177 Innehåll 7

Kapitel 8 Möjligheter till egenmakt 123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Inledning 123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

8.2 Brukare med egenmakt 125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2.1 Barnomsorg 126. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
för8.2.2 Former kommunal och enskild barnomsorg 127

.
8.2.3 till brukarinflytandeRätt 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Självförvaltningsorgan 130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4 Skola 132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.5 Fritid 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Medborgare med egenmakt8.3 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
8.3.1 Förslag medborgarberedning 139om . . . . . . . . . . . . ..

beslutsnivå8.3.2 Förslag motivrätt 140om av . . . . . . . . . . .
på8.3.3 Förslag folkomröstningar stadsdels/kom-om

mundelsnivå 141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förslag medborgerlig8.3.4 motionsrätt till stads-om
dels- och kommundelsnämnder 142

. . . . . . . . . . . . . . . .
särskilda yttrandenochReservationer

ledamoten Karin Pilsäter fpReservation 145av . . . . . . . . . . . . . .
ledamöterna Karin Pilsäter fp,Reservation Rune Thorénav

Joakim Ollén m 155c,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Reservation ledamoten Dag Larsson s 156av . . . . . . . . . . . . . . . .
Reservation ledamoten Rune Thorén c 157av . . . . . . . . . . . . . . . .

sakkunnige BirgerssonSärskilt yttrande Tommy 159av . . . . . . . .
JoakimSärskilt yttrande ledamoten Ollén m 164av . . . . . . . . . ..
Karin Pilsäter fpSärskilt yttrande ledamoten 165av . . . . . . . . ..

Särskilt yttrande ledamöterna Dag Larsson s ochav
Vivi-Ann Nilsson s 167

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
KommittédirektivBilaga

storstadsområdenLevnadsvillkor i 169
. . . . . . . . . . . . . . .

i de storstadsregionernaPolitiska 189Bilaga 2 treresurser . . . . .
ekonomiska effekterInventering de3Bilaga senasteavav

årens bostadsområdetutveckling i Holma i Malmö 219



Lzâgåä
fi.

I"m

3

,..3.,.g,x.



9Sammanfattning177SOU 1996:

Sammanfattning

vi för denvarnade1995:142 väx-SOUvårt delbetänkandeförstaI
bostadsområden. Vi skrev:storstädemasiande vanmakten utsatta

detpå inflytande inteförväntningarmedborgarnas"När motsvarar
Kommitténuppstår vanmakt.faktiska handlingsutrymmet attanser

Viegenmakt".vad kallarmedska vilämpligastökad vanmakt mötas
den makt"Egenmaktföljande:enligt ärdefinierade begreppet som

delbetän-för dettaUppdragetvardagsinmedborgaren överutövar
återkommer i"Kommitténföljandeviformuleradekande sätt: ett

utveckla diskussio-skaår 1996 därunder videlbetänkandesärskilt
medborgarnaspå hurförslagoch lämnaegenmaktkring egen-nen

och fördjupas".vidgasmakt kan
således varitegenmakt hardelbetänkandeVårt fokus i detta om

förhållande till sinaimaktmöjligheterenskilde medborgarensden
förhållnings-anslå ochVi villvardagssituationer. ett nyttansatsen ny

många medborgareutanförskapdetvanmakt ochtill densätt som
Iställetförändratdags fördet synsätt.idag. Viupplever är ettattanser

uppgiftenpolitiskaframtidadenbordetill rättaför "lägga livetatt
med-betraktalivet". Attförliggertill det i"rätta vägenattvara som

för objekt.iställetsubjektborgaren som
brytagjorts förtidigarefrån försökdeErfarenheterna att seg-som

kon-präglatsutsträckningihari storstädernaregationen attstor av
vårtåt enligtberörda. Det sättmodeller deoch ärlösningarstruera
uppslut-blir kraftlösPolitikenframkomligdet ingen väg. utanatt se

målet politiken.från förmedverkan deaktiv ärning och som
begreppetdefinierameningsfulltinteVi finner det närmareatt

med-ökaexempel ochistället strävanegenmakt. Det attär engenom
sin giltighet. Detbegreppetsin vardagmakt ägerborgarnas över som

definitionen.formarverklighetenär som
med-tillstorstad vi lyssnati harMedborgarrollI kapitel ett

uppfattningförhållande ochtillderasochi storstädernaborgare om
såformenmetod. Iovanligvanmakt. Vi harmakt och provat aven

frånmedborgaretrettiotaldrygtsamlade vikallade fokusgrupper ett
vanmakt,makt,samtaltilloch MalmöGöteborgStockholm, sy-om

intres-vår demokrati. blevDetuppfattningenpolitiker och omnen
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samtal frågeställningarnautvecklade medborgarenssanta som om
förhållande till makt. Samtalen beskriver förtroendekris mel-storen
lan väljare och återgervalda. De känsla politikerna elitäratten av en

skor sig, inte känner eller har kontakt med. Men därsom som man
fanns också vilja till bättre kontakt och ökad kunskap varand-en om

verkligheter. En viktig slutsats samtalen mångaärras attannan av
inte känner de har kunnande och sig själva aktivaatt attvana se som
i demokratiska Men viljan finns där. Boendet pekadesprocesser. ut

områdedet i vilket vill påbörja ansvarstagande.ettsom egetman
I det efterföljande avsnittet har vi gjort traditionell kvanti-en mer

ñering medborgarnas politiska och aktiviteter. SCB:sav resurser
undersökning området har bearbetatsstora storstadsregionema.

Den visar bland i låginkomsttagaresynnerhet i miljonpro-annat att
gramsområdena missnöjda med hur kommunpolitikemaär sköter sitt
arbete. Storstadsboma också mindre aktivaär via de formella poli-
tiska kanalerna.

Vi avslutar det första kapitlet med kort beskrivning valdelta-en av
gandet. Skillnaderna i valdeltagandet inom storstaden Mel-är stort.
lan utpräglat höginkomstområde låginkomstområdeochett kanett
det skilja drygt 40 i valdeltagande.procent

tvåI kapitel "Tankar styrt gör.vi tillbakablick ochsom en en
analys vilka tankar legat till förgrund hur det svenskaav som sam-
hället organiserats.

I kapitel "Politik styrt"tre vi historisk tillbakablickgörsom en
med avsikten kartlägga frånvaron eller egenmakt iatt närvaron denav
svenska politiska debatten och besluten. Vi kan konstatera att egen-
maktsperspektivet i frånvarandevarit i svensk modern politiskstort
historia.

I kapitel fyra "Egenmakt idéhistorisktett perspektiv görur
vi exposé den demokratiskaöver spänning mellan representativi-en

och medborgerligt direkt deltagande diskussionentet som om egen-
makt medverkat till.

I kapitel fem Resonemang kring egenmakt" vi bak-ger en
grund till och motiverar varför den demokratiska mobilisering som
egenmakt såuttryck förär nödvändig.ärett

I kapitel "Egenmakt och folkhälsa vi kortfattadgörsex en ge-
nomgång studier kring denna relation. Om betydelsen män-av attav

fårniskor verktyg för behärska sin omgivning för undvikaatt att van-
makt och ohälsa.
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bostads-boendet vii fokuserarkapitel sju EgenmaktI oss
pågåttsjälvförvaltningenområdet ViHolma, Malmö. vet att se-som

människornanågra år utveckling förhaft positivtillbakadan somen
ocksåbostadsområdet. gjort försökVi harför helabor där och attett

offentliga aktörernaför framförallt deekonomiska förändringarmäta
föreslårVi lagområdet. glädjande.Resultatetverkar i är omensom

betydelse förhelt avgörandeboendet.självförvaltning i Det är ut-av
miljonprogramsområdena hand, människori förstavecklingen i att

påverka boendemiljö ochsintillåts boende försig i sitt attengagera
fåfåmåste ochfortsättaExemplet Holmaboendekostnader.sina

spridning.
våraåtta egenmakt" för vi framtillkapitel Möjligheter öv-I

föreslår självförvalt-förstärkning lagenförslag. Viriga av omen
anläggning ellervidbrukarnaOm minst 50ningsorgan. procent enav
gäller i övrigt,så måste reglernämnd inom deinstitution kräver, som

föreslår för medbor-Vi intiativrättför driften.överlämna ansvaret en
stadsdels/kommundelsnivå. Vifolkomröstningarkrävaattgarna

föreslår stadsdelsnämnderkommunfullmäktige ochförmöjligheten
intresserade medbor-skallmedborgarberedningar. I dessatillsättaatt

be-i den demokratiskamöjlighet medverkaatt processengare ges
föreslår motivrätt. DetVi införanderedningsstadiet. ärett enav en

beslutnivåfå motiverat. Be-medborgare valetför berördarätt att av
föreslår medborgerligVipolitik/förvaltning.liggervisbördan en

stadsdels/kommundelsnivå enskilde in-för öka denmotionsrätt att
Vi före-påverka dagordningen.politiskadividens möjlighet denatt
årsskiftetslår med börjani storstädernadessa förslag prövasatt
år 2003.pågå mandatperioden och utvärderas1997/98 för överatt
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Kapitel 1

i storstad. samtalMedborgarroll Ett om

vanmakt

1.1 Inledning

förmåga påverka ska gåpersonliga kunna beslut"Min igenomatt ett
gå någon helst ska det gånågon, ska ochgenom annan genomsom

sådan korridorerna Bryssel.någon där Det intespringer i i ärsom
istället sluter sfär och börjaralls konstigt sig i sin privataatt man

umgåsmed idrott eller med kompisarna istället".en
låsabara jävla käbbel. skulle vilja"Det Det jag göra ärär attett

under pistolhot.alla riksdagsman riksdagshuset, En cateringin i
våningsslafarkäk så får de någrafirma kommer med ochin attsom

Punktfan här tills har löst den här skiten.Nu nisitter ni migtasova
det tjafs.slut. de kommer ViIngen ingenting. När ingetärutpress,

Sågjorde Alla har här skall det köras.det och det och det. Nuenats.
framåt, Såhar målinriktning år skulle de kunnavi.vi gasaren sex nu

lösa det har med det här käbblet".Men inte
exempel här Stockholm bara de"Tänk till i när attpratar omer

gånått alla skullehöja hyror och allt. har taket TänkVi ju snart. om
på slå några kastrullock eller kastruller.balkonger och medsinaut

skulle allahimla det skulle bli hela Stockholm. hörasVilket liv i Det i

fall

återges några Storstadskommitténuppfattningar fickOvan de somav
någraså tilldel vi i formen kallade fokusgrupper lyssnadenärta av av

politiker ochmedborgares uppfattning makt, vanmakt, synenom
riktigt inleda delbetänkandedemokratin. Det känns ochrätt att ett om

miljonprogramsområdenaboende i och derasegenmakt med de egna
beskrivningar.

Storstadskommitténs delbetänkande Att röja hinderförstaI
farhågorvi den växande vanmaktenSOU 1995: 142 uttrycker över

miljonprogramsområden. fak-storstädemas Enbland medborgarna i
ökandevi lyfte fram uttryck för medborgarnastor ett van-som som

Även dettadet sjunkande valdeltagandet i storstäderna.makt, omvar
vi sjunkande valdel-kan bero mängd olika faktorer detattanseren

resignation bland medborgarna, itagandet kan härledas till ökaden
påverka sin och andras vardag.deras uppfattning kunnaatt



14 Medborgarroll storstad. samtal vanmakti Ett SOU 1996: 177om

Vi Målsätt-ville vad fanns bakom statistiken siffrorna.ochse som
ningen försöka frågeställningardjupare in i maktträngaattvar om
och vanmakt. kvantitativaDe maktundersökningar gjorts ochsom

saknar det djup vi eftersträvar. Vanmakt olika Männi-görs ut.som ser
skors individuella någotupplevelse vanmakt heller inte lättärav som
låter sig kvantiñeras. Därför såvi initiativ till kallade fokusgrup-tog

Såi Stockholm, Göteborg och Malmö. vitt det förstaärvetper
gången denna metod används statlig offentlig utredning.som av en
Kommittén SIFO uppdraget samla medborgare för samtalatt ettgav

makt och vanmakt. Vi koncentrerade miljon-de typiskaom oss
programsområdena. frånStockholm Vårby GårdI inbjöds människor

från Gårdsten Biskopsgårdenoch Fittja, i Göteborg och och i Malmö
från Rosengård Möllevången. målsättning ocksåoch En för-attvar

såsöka finna representativt urval de boende möjligt.ett av som
Samtalen fördes mångaarbetslösa, invandrare, i lika kvin-stortav

och yrkesverksamma inom framförallt den offentligamännor som
sektorn.

områdedeTrots bodde i hade de aldrig träffat varandraatt samma
tidigare. vissteDe heller inte förhand beställt undersök-vem som
ningen. Samtalen leddes med arbete medstorav en person vana av

fråndenna vårmetod. Tanken sida givetvis införskaffa kun-attvar
fåskap och ögonblicksbild hur dessa människor upplever liveten av

i miljonprogramsornrådena låtaoch denna kunskap ligga till grund
för Storstadskommitténs fortsatta arbete delbetänkandetmed om
egenmakt.

Tio till såledestolv fokusgrupp inbjödsoch stad, attpersoner per
Ävenfrågeställningar.följande frågeguidenkring interesonera om

följdes slaviskt, utgjorde den för samtalet. Varje inleddesmöteramen
med presentation deltagarna. Därefter följde isamtal medetten av

frågeställningar:huvudsak följande

Hur tycker Ni Sverige har utvecklats och förändrats underatto
årende sista tio

Hur har stadsdelen där Ni själva bor föränd-utvecklats ocho
rats
På vilket sätt tycker Du Du medborgare kan utöva Dittatt somo
inflytande
Exempelvis i boendet, inom skola och barnomsorg.-

svårtUpplever det generellt inflytandeär utövaatt attmano
Skulle Du vilja ha tillsäga medborgareattmer om somo
Över områden.vad. Beskriv vilka-
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Är någotNi själva aktiva i sammanhang/politiskt parti, för-o
ening, grannsamverkan

någonNiHar kontakt med politikero
Vad vill Ni ha för slags kontakt
Har vi demokratiskt i Sverigeett system-
Röstar Ni

fåTror Ni Ni själva skulle inflytande Niatt mer om engage-
rade Er politiskt
Föreställ Er fåttNi medborgare iatt uppdragsom en grupp-

föreslå åtgärderEr kommun fårgör Ni självaatt attav som
bostadsområde.makt över Ert Om Ni helt fritt fick be-mer

dåstämma hur skulle det dåvad Ni framför Erut,se ser

Det blev intressanta samtal makt, vanmakt, politik, politikerom om
påoch demokrati. Avståndet mellan väljare och valdasynen synes

samtalen döma hisnande. Politikerförakt starkt ochäratt ettav vara
ofta missbrukat begrepp. Men klart och delär att tarvar en som av
dessa finnersamtal förtroendekris. Storstadskommitténen enonn ser

återgevärde i huvuddelen någrasamtalen. frånDetett äratt rösterav
människor kött och blod. Det förmätet analysera ellerattav vore
kommentera samtalen löpande. Det skulle försvaga berättelserna och

måni viss läsaren. Visst finns där demokratiskt utanförskapstyra ett
förskräcker. går spåraDet dock vilja störreatt att ta ettsom en ansvar

för del. En viktig lärdom bekräftades i dessa samtal ochegen som
legat till förgrund kommitténs det finnssynsätt, är attsom resurser

i de bostadsområdena. Många skulle säkert bli överraskadeutsatta
hur starka de Det människor måsteöver är. tillvaraär tasvars resurser
den negativa utvecklingen i miljonprogramsområden ska brytas.om
citatDe följande kapitel fokusgrupperna nå-bygger ärsom om

språkligttextmässigt och bearbetade där det varit nödvändigt. Vigot
har medvetet återhållsammavalt den punkten. Sakligt ochatt vara
innehållsmässigt har givetvis inga förändringar gjorts. De personer

deltog i fokusgrupperna garanterade anonymitet. Det innebärärsom
samtalenderas också skyddas i utskriftenatt namn av

Bandutskrifter från fokusgrupper genomförda SIFO i Stockholm, Göteborg och Malmöav
den 11och 12juni 1996.Samtalsledare RonnieFridenäs,SIFO.var
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Stockholm1.2 Fokusgrupp

pånihurbörja litevi skulleJag tänkte prataatt sergrann om-
Vårt med Sverige. Hur dethar häntSverige. land och vad som

årenfem, tioförändrats under deutvecklats ochhar senaste
våldetmärkthållit harmed barn mycket,harJag attsom-

avancerat.
förstadetDet är-

blivitobehagligt, det harförsta.tycker jag det DetJa, det ärär att-
så hårt samhället.ett

någotpånågon eller sammatänkerJa, annatsomannan-
dåhem,utomlands och kommervarit mycketjag harJo, som-

år.i kan-har varit borta Attskillnadenmärker när tre manmanman
inte kan komma hemkvällarna ochske inte kan attut sent man

ofredad.rädd blirMan ärnätterna. attsent man
år. tunnelbana förraåkt kommunalt tio Varhar inteJag en-

jag gick där.nyårsafton. mörkräddVart när ner
smånågonting till barn.inteFelet sägerär att vuxna-

vågar inte.De-
tågåttaåring tiokan försenaskall dem. EnvillDe ettatt man se-

minuter försenat.från till T-centralen. TioMörbyminuter, centrum
någonting.åkertvå till jobbet. IngenhundraMinst sägervuxna
något. harJagblir antastadhörMan sägeratt om manman-

möjligt,något så kallad alltråkat blirför det. Sägersjälv ut manman
Då undan.få drar sig hellredet i ansiktet.inte roligtoch det är att man

såframsig. kniv kommerhar Eninte deMan vet om vapen
i dag.himla lätt

niuppfostran tänkerbarn ochFinns det andra saker än som-
på Förändringarkring meddet här

Alla skall ha. Jagtill sossepolitiken.vi tillbaks ärDär kommer-
frånhitföräldrar flyttade Ita-invandrare, minaandra generationens
du skalltredje klass ochkorn till mig ilien och Tyskland. De attsa

gråta. svartskalle, tänktehemspråk. inte jäklabörjade Jagha Jag är en
ochDå och farsangick jag hem tillsvensk ni.jag. Jag är morsansom

Tyska ochhonom.får ringa rektorn ochni fan sägaatt uppsa nu
sådant.migjag ville lära Jaglärde jag mig hemma,italienska om
att detringde ochmig svenska i skolan. De ärskall lära upp sa:
svenska.så undervisning inågonting skall han haskall ha,han extra

området utvecklatsharni själva stadsdelen ellerHur tycker-
årFittja, jagtill mina föräldrar iflyttadeJag när tre trorvar-

området jaginte färdigbyggtSå Helajag. jag har bott där. närvar ens
till Alby förjag flyttadebodde jag där tillsflyttade dit. Sen sexupp
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år sedan. harJag hela skillnaden och hela förfallet harsett som
skett åren.under alla de här När jag började tvåskolan vi styckenvar
invandrare, räknar med kille finsk. Men detre om man en som var
räknas väl till svenskar. språksvårigheter.Det hadenästan var en som
Det turkisk tjej. Det liksom inga problem. I hela skolanvar en var
hade vi kanske tio Vistycken. kanske tio stycken och det fanvar var

skall det, ordning förhållandetöverallt. Idagsäga är to-om man mer
talt Det ingen fel, politikernas fel. fåromvänt. är För viän attannans
bosätta vi vill. sådanMen det totalnär ärattoss var man ser en mass-

påflytt människor åttiotaletdet varit under slutet till justsom av
såFittja, kan inte Bengt Westerberg höllgöra gör.man som man

tjafsa idet kvart och "Jag kan bo där ute". Jagatt gärnatreom sa:
brorsan vi lägenhet honom här Krögarvägen,att pyntarsa en

så åkakan han taxi fram och tillbaka. Han skulle mig fan inte sättata
sin fot där kan jag DåDet skulle han inte be-natt. garantera.en ens
höva betala hyra, tvådet skulle goda skattebetalare Mengöra.utan

förstårde liksom inte problemet. Man kan lätt tolka jag rasist,äratt
måstejag jag har blivit invandrarñentlig, försäga nästanattmen nog

jag hur allting blir fel. Det inte invandrarnas fel, detäratt ärutanser
politikernas låterfel dem placera sig Såhur de vill. kansom man

måsteinte Man fördela i samhället, detgöra. gäller allting. Det gäller
sjukvård,det gäller måstevad helst. Du ha balans ipengar som sam-

hället för det skall fungera. Förlåt jag pladdrar här. Vi haratt om
anställt grekisk kille. jobbat årHan har hos i och han äretten oss nu

år.nitton Han talar bara svenska han jobbet. När hannär är är
hemma talar han grekiska. När han med sina kompisar talar hanär
grekiska. Han har grekisk bank. påHan tittar grekiskpengarna

Grekiska,TV. grekiska, grekiska. Jag och hur fan du dutror attsa:
få någotskall fårarbete. någonDu aldrig arbete möj-änannanstans

ligtvis i Fittja.
Om ni tänker själva medborgare i det här samhället.er som-

På vilket nisätt tycker ni kan inflytandeutöva Har niatt ert
påverkan på det händer och sker omkring erruntsom

gårDet inte, vanlig medelsvensson, vanligsäger männi-en som-
gårska. påverka.Det inte att
fårMan väl försöka det i sitt hus först. Jag har varitgöra eget-

och ringt alla mina och skällt deras jävlarunt utgrannar ungar
håller skräpa slängerDe skräp överallt och kluddar.attsom ner.

Ser jag så fårde det, de smäll.göra en
påverkaDu säger du kan någotditt trapphus. Där har duatt-

slags inflytande.
Ja, jag försöker i alla fall. För jag blir bara förbannad jagnär ser-
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finns liksom.skit ligga överallt. Det ett soprum,
då något skolaninflytandeSkolan Har överman-

påjag och skäller demhar min i skolan ochJag ärsyster uppe-
månaden. skälldegång aldrig jag ochi Jag glömmer när utvaren

såblir förbannad. Hongick i eller sjuan. Jaglärarna honnär sexan
gick till hennesinte kunde tala svenska. Jagmärkte honatt ren upp

dåhon fel skall dusvensklärare och "när du hör rättasägerattattsa
hambur-lika väl börja stekadet ditt jobb. Annars kan duhenne, är

Är såtill detsvensklärare, skall duMcDonalds. du rätta attgare
där och Det där.Dendet blöder i henne. Man sägeröronen

något borni inflytande där niVad ni Harsäger-
jagnattvandring del.Alby har vi haft DetI tagettvar sen varen-

gåttnågra gånger ochjag varit med ochmed harMen nätternu.
kvällar.

påverka nå-då förmed ochdu du kanVad känner att vara-
gonting

våld. jag jättevettigt.förhindra tyckerJa, Det är-
dådetUppskattar ungdomarna-

många och tycker detkommer fram och-Ja, det är attpratarsom
bra.är

fårså häftigt och ige-ganskaandra länder demonstrerarI man-
aldrig talas det.och ting. Sverige hörsaker I man omnom

Stockholm bara deTänk till exempel här i när pratar attomer-
nått alla skulleVi har taket Tänkhöja hyror och allt. snart. om

slå några kastrullock eller kastruller.sina balkonger och medut
Stockholm. skulle väl hörasbli i hela DetVilket himla liv det skulle

går inte.i alla fall. det härEn protest,
någotsvårt inflytande i det härslagsKänns det utövaatt-

samhället
gång.någonting,får blir tystadinteMan säga en-

då duHur menar-
någotSå någon ihar vettig kommentarfort det sitter prat-som en-

gång,då rasist eller du hardet "duTV, ärärprogram en
fel dig.

hålla locketalla villliksom inte fel. Det baraDet ärär att-
på. Så allting.det blir bara ochvärre värre

Är svårtinflytande detni andra det härVad säger omom-
Ja.-

detVarför det,är-
väl kanske inte detMan har rätta engagemanget.-

Är sådet-
gårmånga bra sitta ochinte har det. DetJag prata,atttror men-
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någonting, det längre dit.göra äratt steg
Är på, någondet mycket det lägger locket när höjeratt man-

rösten
Då obekväm.är man-
När vi i vi skulle bygga Botkyrka, Hallundanärsatt grupper om-

gårdsgrupper. påverka någontingoch Norsborg fick vi Vi ville där,
då gårBotkyrkabyggen ganska med "nej, det inte.tväramen var

ocksåHyresgästföreningen hade sina principer. Vi hade ganska vet-
förslag. dåtiga det gick bara inte.Men För bromsade Botkyrkabyg-
och Hyresgästföreningen. Boendeinflytande vi skulle ha,gen som

sådet heter vackert. Okej, vissa grejer förkanske avanceradesom var
få, ändåför kände inte alls fick den talanatt attmen man man man

Ändåville ha. gick inte, det vi ville såDet ha. det inte orimligavar
krav ställde. De sig bara och bara nej, dettvärensatteman sa
går inte.

Det lite skendemokrati i det här landet, tycker jag. deNu harär-
byggt Tumba Vilka skall betala för det det viJo, ärcentrum.om

bor i Botkyrka. Vem ville bygga Tumba centrum Jo det ärsom om
jönsar sitter i kommunledningen vill ha fjä-ett par som uppe som en

ider hatten: Titta vad jag har gjort. Vad gjorde han han inär satt
kommunledningen. byggde den där skiten.Han Sen gick detupp

några gånger gånger.back och konkurs fyra, fem detVem var som
fick betala Jo, det alla andra fan,stackare. Vad skullevar man

huse och för prylar. Ska vi byggarösta omröst-centrumet,man ur om
på Såning den och den dagen Tumba klart slut. röstartorg, man om

det. folket sådant,Fan, skall till. Det finns inget det barasäga ärutan
vi kör dem.över

Kånkat gånger.De byggde Globen. eller fyra Nu skall vi hatre-
OS i Sverige. finnsFan, det inga pengar.

såMen är det vill ha demokratinärmare däratt man man-
Är såbor. Där verkar. det du menarman

Ja.-
Jag lösningen folk skall och till. fanNuär sägatror att att ut-

får Vadå,det sitta hemma med pilsner och snackaettvara nog. par
någraskit och klaga. fotbollAlla bäst med pilsner framför Tips-är

Så Gådet ju. lira,och det det ingen fixar.är ärextra. ut som
Det skall börja hemma i hemkommunen. Sen kan det spridas.-

får igång sådanBara där rörelse.man en
Är på någotni själva aktiva föreningar,i politiskt partisätt-
någoneller klubb
Nej.-

någonniHar reell makt, tycker ni-
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Nej.-
Ingenting-

år, år.tredje nej fjärde Rösta.Vart vart-
låsajag viljaDet bara jävla käbbel. Det skulle göra ärär attett-

in riksdagshuset, under pistolhot. En cateringalla riksdagsmän i
så några våningsslafarfårfinna in med käk, och dekommer attsom

skiten.sitter ni mig fan här tills ni har löst den här PunktNu tasova
ingetslut. in, ingenting. Sen de kommer detIngen ärnär ut,press

Såtjafs. det. Alla här skall detVi gjorde det och det och har enats.
Såmålinriktning år framåt, vi. skulleköras. Nu har vi en sex nu gasar

de det inte med det här käbblet bara.kunna lösa här. Men
något Vill niVill inflytande ingen rollni ha eller spelar det-

någon maktha
Ja. Makt under ansvar.-

förMakt och Vad skulle du vilja ha makt och ansvaransvar.-
någonting måste långsamt fram. dethär FörDet ärär som-

ingen vid det.ärsom van
på viljadu dig själv. Vad skulle de ha maktMen tänkerom-

och överansvar
Det jag inte.vet-

dåväljaskulle vilja i för bitar du fickVad du ta tag om-
dig hadeVar skulle de du kunde och kände duattengagera om

möjligheter ligger dig närmastVad detär som
jagDär bor.-

bostadsområdeDär du bor. Ditt-
därJa, det är är närmast.man-

därHur skulle vilja ditt inflytande där, din maktdu utöva-
vilja göraVad är det du skulle

sådet. Göra det attraktivt folkFörändra det. Snygga upp mer-
därifrån. genomströmningenvill bo där, inte bara flytta Minska av

människor.
hotell bara. bor härSom det känner det Deär äratt ettnu man-

månader, de borta igen.ärett par sen
Om fick möjligheten. du beredddu den här Känner du äratt-

for härdetatt ta ett ansvar
Nej, Hyresgästföreningen i all väldigt aktivaDeära. ärmen-

området, såså, någotoch jag i vidare begrepp, i attettmen menar
månar trädalla känner delaktighet. planteringen och deMan somom

finns. har upplevt kommunerna och samhället harJag satsatatt
gjort fint och plan-miljoner arkitekter ritat anläggningar ochsom

årvuxit i tioDet skövlas olika och träd har kanskesättterat. som
med bilar i planteringama. detbryts och kör Jag menarav man upp
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så. skallmänniskorna bor där, det skall aktas och Att detär attsom
vårdas. vårt.det skallAtt vara

måstelite den miljön. vi först ochDu Menpratar yttreom-
våra fårfrämst hand människor bor där. Vi inte barata somom

vår umgåshem och dörr och det bra. Utan ochärstänga tro att man
så hela sitt trapphus. Somblir känneren grupp, man om man vore
Vårbygård,loftkompisar i det faktiskt trettiofem familjer idär är ett

hus.
då också-Ja, människor börjar känna varandra, börjar de aktanär

dåmiljö, försin börjar kännayttre man ansvar.
går in dörren.Man och stänger-

precis. känner varandra. känner möjligtvis sinaJa Ingen när-man-
så går ochMan nickar och in och dörrenstängermaste grannar. man

tidningen.tar
åstadkommer då blirHur det här Att det attmera avman-

känner varandraman
sinMan sitt sociala För alla har ett mottar ansvar granne.ansvar.-

Alla har det ansvaret.
börjarMan prata.-

då ocksåhar det vaknar detMan ansvaret.ansvaret, yttre-
Så gick alla samhälls-funkade det i byalagen. De tvärs över-

åldersgränser.skikt allaoch
frågorna med ochVad du i de här bestämmasäger att ta an--

maktochsvar
på internationelltänker Alby där jag bor. har viJag Där startat en-

såeftersom jag jobbar mycket,kvinnoförening. Jag själv inte medär
jag haft tid. har kompis med där. tyckerinte har Jag Detäratt en som

från åldrarnågot ochjag väldigt positivt. Där samlas kvinnor allaär
få någonting,försöker där kan träffas. tycker jag jätte-de till de Det är
jätteintressant.spännande,
någonni politiker tycker niHar kontakt med-

Nej.-
någon någonpolitiker niKänner ni Har medpratat-

Nej, de inte anträffbara.är-
gång.Uffe kul.Jag snackade med A Hanen var-

Jag har med Göran Person,pratat men...-
förstahan jag bra för Sverige. För han denJa, är ärtrormen-
stilenauktoritära politikern vi har haft jättelänge. Han körsom

båt. inte passar.Nu det min ni kan hoppa detJagär styr, av om
går liksom för näringslivet, därför deKronan och allt blir bättreupp

någon har tagit i den här skiten och Sendet äratt tag styr.ser som
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då.det inte funkar. Sorry, hoppa behöver inteDu medom av vara
båt.min

dåMen hur skall politikerna uppföra sig Eller hur skall de-
fåbete sig egentligen För skall kontakt och kännaatt attman

inflytandeär med och har och makt den tillvaroöverman som
harman

sina väljare,Lyssna har dem förtroendet.gettsom-
dåHur skall de detgöra-

vågarDe inte.-
på låtaDe skall vända sig inte sitta sina och den där rödaut, rum-

knappen lysa.
årVart fjärde dem.ser man-

någonVad nisäger politiker och kontakter Har dumer om-
någonkontakt politiker Skullemed du vilja ha överhuvudta-

get
Nej, jag inte det.tror-

allsInte-
Nej.-
Du vill inte-
Nej, jag inte tilltalarde mig.tror att-

dåVad nisäger andra politiker, kontakter och inflytandeom-
och makt

Nu träffar de bara inom näringslivet. I slutnatopparna samman--
trädesrum.

Träffar de inga medborgare dumenar-
Nej, de träffar bara topparna.-
Är någon någondet har kommentar kring politi-annan som-

någonker Skulle du vilja ha kontakt med politiker
-Jo, det skulle bra.nog vara
Vad skulle du säga det politiker framför digsattom en-

svårt. så så...liteDet Jag har varit mycket utomlands ochär-
Men vad det du känner vill. Om fickär du du chansenatt-
påverka någonting dåatt

svårt.Det är-
alltsåvi ingenHar demokrati i Sverige-

Nej.-
Skendemokrati.-

dåVad nisäger andra-
skendemokrati.Ja,-

Är sådet-
Ja.-

går någontingAlla och och de har tillröstar sägatror att att om.-
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l
ändå.de villskiten. kör Dedet De görMen över.är somrena

Är pånågon demidé röstaförresten detniRöstar att-
måste.fördetEgentligen inte, gör manmen man-

pliktmänniskasmig fanför detska det,Man ärgöra attta en-
och deförtrycktai världenfinns människordet. När det ärgöra som

då jag, harde vill, tyckerfår hej, röst,inte närsäga att man enens
så utnyttja den.ska man

blocken. Vänsterpar-så de politiskamellanDet gränserär vaga-
hörde jag.kvinnoparti,på skallsidantiet senastett nuvaraena som

så Miljöpartiet tyckerhåller på med. Ochvad deinteJag vet som
mår så helakommeroch bra,trädenskogarna ochbara grönaäratt

minin,må bordejättebra. De ärekonomin i Sverige spärraatt man
uppfattning.

föreslå åtgärderkommunOm ni ñck i uppdrag att somav er
bostadsområde; skulleHursjälva fick maktgjorde ni över ertatt
fåttdå makten Hurni den härhända närut Vad skulledet se
göravad skulle nini organisera det,skulle

i alla fall.går sina bromsarinte, de haromforma sin kommunAtt-
vårafå inflytande iför makt ochhur skulle vi bäraMen attoss-

vi startakommuner Hur ska
går inte.inte, det funkarDet-

byalag.Genom ett-
i varjeigen. byalaginföra dem Ettjättebra. Vi skulledeJa, var-

bostadsområde.
hus.skulleJag göra rent-

sina barn,medfolk, de har bekymmersamla alltskulleJag som-
ioch diskuteraarbetslöshetinkomster,med bilar,bekymmer etc

förstårfå det liggerinteföräldrardenna. Att attsomsomgrupper
någonstans.måste börjasina barn. Manuppfostraderas attansvar

håller med.förstå ungdomarnafå det fel, detfolkAtt ärattatt
bostadsområdena. Olika kate-folk i de olikabörja samlaVi ska-

vi ska lösamed dem hurför diskuterafolk i olikagorier möten attav
sina barn. Debekymmer medföräldrar harproblemen. T somsomex

och till-människorolika kategorierbekymmer,har ekonomiska av
området ifråga.få Hurlösningar inomförsöka fram mansammans

också,varandra. Plushjälpafå ska kunnabättre och hurska det man
ochskullefå föräldralag. Deframviktigaste,det taruntettatt
Påpekabusigaointresserade föräldrar medkontakt medäven ungar.

till de sköterochhand sina barndet deras attär att taatt seomansvar
Få gammaldags.det litesig. tillbaka

lite infly-kunna utövahär sättdetDu känner ett attatt vore
tande
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Ja, det jag.tror-
Det skulle fullt möjligt duvara menar
Det fullt möjligtär det bara initiativ. Självgöra, haräratt att ta-

jag inte tid.
Är någondet ska detgöraannan som
Jag någonmed, ocksåär gärna med, har tid.ärom annan som-

Det heltidsjobb såntär nästan börja med här.ett att
Politikerna ska bytas sådanaFörst politiker villut. mot sättasom-

sig sådanaoch ha här gruppdiskussioner. Det det politiken skaärner
på. Hur ska vi lösa det här Vi har problem med arbetslöshe-ut att

Då måsteökar. kolla, varför ökar den i områdetdet härten Jo,man
därför folk isolerar sig småi sina samhällen och de lär sigatt inte det
viktigaste allt, det A och O kommerär tillnärav ett nyttsom man

språket.land Det där grundfelet ligger.är Det därför detär är mass--
arbetslöshet i områdena.de där någonKommer det till arbetsinter-en
vju företag svarthårig,och han mörkhyadär och harett svarta

talar flytandeögon, svenska. fårInga problem han jobbet, detmen -
kan jag Men kommer det in snubbe det stod i tid-garantera. en som
ningen det någon från något land. Han och han hadesvartom, var var
alla möjliga betyg frånoch allt sitt hemland. intervjuadeDesorters
honom TV och karln kunde inte tala svenska. Fan, klart attens

får någothan inte jobb. sådanaDet grejer. måsteManär till botten
från början, redan kommunal nivå. Det här har vi problem med.
Varför Vad föranleder det här problemet Samla ihop människor
och diskutera, hur löser vi det här

Något ni vill innansäga vi avslutarmer
härDet skulle funka du hade varit politiker och du hadeom sam--

lat så Dåhär. skulle du härifrån sålite rikare. OK, härupp oss
tänker Dådom. skulle du kunna fatta utifrån,beslut fåttdet du har
intryck av.

1.3 Fokusgrupp Göteborg

Jag tänkte vi skulle börja lite allmäntatt och hur niprata om-
tycker Sverige har ocksåutvecklatsatt och kanske förändrats.

Det har hänt väldigt mycket.-
påJa, dåvilket sätt du det har hänt väldigtattmenar-

mycket
Ja, ekonomiskt och arbetsmarknaden. Där har det hänt rätt-

mycket.
på någotJa, tänker du speciellt-

dåligtDet med jobb.är-
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fårvåraså arbetsplatser. ViDet mycket indragningarär-
någon detaldrig sjuk och tyckervikarier det ärnär är är attmansom

fårsådan de jobbakonstigt det arbetslöshet. De jobbar,när är som
så mycket mera.

får tillfor effekter du Vad leder detVad det här menar-
blir ingaVi utslitna. drar de in tjänster och dels detblir Dels-

någonvikarier sjuk.när är
jättemånga har sökt 50 jobbhar sökt sommarjobb. JagJag som-

årpå. år.26 jobbat dagis i femjag har ringt Jag Jag harärrunt
årjag i innan jag började studera.och har jobbat sex

samtidigt jag arbets-arbetslös, jag hade jobbJag som varvar men
baralös, hela tiden, för jag olika jobb. Jag kan säga,nästan tog att

150varit 500 sökande städjobb,jag har ringt och det har ettrunt
Även har försökt och söktsökande rehabiliteringshem.ett om man

så ingen idé.och sökt, detär
biten ni ni det härDet den kännerär att tarstora tunga upp,-

fråga. ni självaHur kännermed arbetslösheten. Det är attstoren
förändratsni bor har utvecklats ochstaden eller stadsdelen där

åren därunder de här ni har bottsom
jag bor har det förbättrats.Där-

På duvilket förbättratssätt har det menar-
aktiviteter ihop,och vi har mycketDet mycket gemenskapär-

Både och äldre människor.omkring där vi bor. och barnrunt vuxna
Är initiativ till härni själva har tagit allt detdet som-
Ja.-
Har varit drivande persondu en-

varit drivande i det hela.Nej, det har personer-
de görVad det du tycker är braär attsom-

gårdar, lekplat-omgivningen, utformningen plantering,Det är-
för barn och mycket annat.ser

någonting till omni själva ni har HarKänner sägaatt att-
något i Göteborg Har nini inflytande generellt medborgaresom

någonting bostaden, kanske skolan,till det gällersäga näratt om
barnomsorgen

Nej, inte speciellt.-
våningar.svårt, jag bor i hus med tio JagJag tycker det är ettatt-

svårt fåhar kontakt med minamycket att grannar.
någrakänner faktiskt bara stycken.Jag-

svårt få kontakt, duDet är att menar-
och där det barabodde förut andra sidanJag tregatan var-

mångasåvåningshus, alla. mycket lättare. Detjag kände Det ärvar
nå-månadflyttar, in och kommer Varje detbara kommer ärut.som
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flyttar in eller kännerMan knappt varandra. Det saknarut.gon som
jag faktiskt.

åker såNär hiss, hej eller Ska du i dettasäger utman man- -
vädret sådanadet och det kallt. Det saker.när när är ärregnar

Det egentligen inteär mycket mer.-
Nej.-

mångaJag känner eftersom jag områdehar bott i i 20samma-
år. såJag känner alla, det hej. Mer inteär änmest pratarmen man
faktiskt.

då,Skolan hur denär det med Hur känner du for den Kan-
med och bestämma i förälderskolanman vara som

dåNu kan säkert det, inte mina barn 70-närman nog men-
Dåtalet gick i skolan. kunde inte fördirekt, pratademan om man

frågade så, såmed läraren och kunde eller fortsattegöraom man
det inte och diskuterades. Jag föräldrarna sigtror attupp engagerar
lite går sådanai sina barn, och träffar och saker.mer nu

såDet mycket förr jag skolan skulle handnär att tavar var yngre,-
barnen och föräldrarna skulle inte lägga sig Idag detär tvärtom.om

gårDet sig i dagens läge detänatt opponera mer nu-
gjorde för år10-15 sedan.

ÄrPå vilket sätt tycker du det idet generellt samhället-
Så fårfort så någon-och TV i det, händer det alltidtagpressen-

ting. Jag vi har väldigt bådemycket tidningar ochtror att nytta utav
TV. Det har genomslagskraft dess like.utanen

Är det den vägen känner medborgare kanattman som man-
någotgöra

vill får så,Man iTV det och det integärna äratt tag men-
fåralltid rättatt reporter.man
måste gå så långt någonMen det för ska lyssnaatt-

många något.Jag det i fall, för det händaskatror att-
Vad säger ni andra-
Jag de behöver den för tänka ekonomiskt,tror att attpressen om-

fårlägga invånareDet vi börja, vi i stadsde-sätt.ett annatom nog
på,lama, såtänka jag. De drar mycket de socialaatt tror ner pass

förmånema både äldrevårdi skola, sjukvårdoch bam, allting.och
Titta fårpensionärerna timma i veckan och de handlaskasom en
städa, diska och laga till dem. lagar inteDe för tiden förmat mat nu

gårde bara så fåroch hämtar till de gamla, deöver värmagatan mat
sin själva. Jag tycker det höjden sorglighet. Social ned-ärmat att utav

pågårrustning detär som nu.
så såJa, det vi har inte vaknattyvärr är ännu.attmen-
påDet ligger och kokar.ytannog-
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Är någotsvårt inflytande över sakergenerellt utövadet att-
skattebetalaremedborgare ochdu vill bestämma över somsom

någonsvårt inflytandeochmaktutövaKänner du det är attatt
inflytandedu medVad menar-

fånågonting Attbestämma över.Inflytande, ha attatt vara-
och bestämmerdu medKänner du ärmed och bestämma. att

någonting
nej.Nej,-

inteDet dugör-
jag inte.Det gör-

områdepå något samhälletiInte-
Nej.-

överoch bestämmeringenting du medFinns det ärsom-
någonting bestämmer.med iNej, jag har inte varit som-

generellt, allmäntföreningar, jag tänkerinte baraJag tänker-
någonting kan medsådär dudu du harKänner att varasom

överoch bestämma
Områdetså bestämma.jag skaNej, jag har inte tänkt sätt att-

gångnågonting.inte hänt Entill 1992, där har detjag flyttadesom
ringde till boservice,ingången Jagsmutsigt i ochdet trapporna.var

på mig.ville inte lyssnademen
p i samhällettillvilja och sägaSkulle du ha runt om-ommera-

sakervilja med och bestämmadig Skulle dukring mer omvara
serting duoch som
tänkt det.har inteJag-

på detinte tänkt allsDu har-
Nej, nej.-

vilja bestämmaandra Skulle ni harniVad säger attmer-
till omöver, sägaattmer

läggs axlar.mycketberor hurDet ensansvar som-
dåduHur tänker-

bära själv.skaHur stort ansvar man-
Är fårlite makt,hinder for hadet attett att man meramera-

automatisktansvar
för övrigtsysslar medberor vad duVäl DetDet kan det vara.-

återfråga. jagvad duockså. Då liten Makt,vill jag ställa attmenaren
ellerstadsdelsnämdenfå jobb inom stadsdelen,skulle annatett me-

ellerliten individdu makt ennar som
så medborgare.jag sägaJa, tänker att som-

skulle jagJo, tack det nog.-
sådåpå något Vad detdu tänker ärspeciellt närTänker du-

meramed och bestämma överskulle viljadu vara
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Bara boendet. Boendeinflytande.-
fåAtt med och bestämma hur lägenheten ska ochutvara om se-

vilken ventilation det ska renoveringarNär ska ske,typ närav vara.
området ska börja projekteras inför nybyggnationer och dylikt. Det
skulle jag vilja Dåmed påverka.gärna kan jag med ochvara om. vara

Är du beredd lite din tidatt ta av
Ja, det jag redan idag.gör-
Du är beredd offra, offra inomatt säger citations-om man-

någontingtecken för det
Ideellt ja.-
Är någondet tänker det här skulle jag viljaattannan som-
med och bestämma omvara mer

Det ska Det inte Skanskas fel det deär borrent. ärutanvara som-
där. Jag tycker det fruktansvärt inteär barnenatt att attmammor ser
slänger skräp. Man skäms får främmande ibland faktiskt.när man
Skanska har lapp det hjälper inte, ändå.de skräparsatt en men ner

Vad är det du viljaskulle bestämma över du, demenar om-
fåhär människorna ska bo kvar eller inte Vad skulle du vilja

dåbestämma över
Man skulle tvinga dem Skanska harmöten när mötenatt-

och med dem, och de skulle tillsäga deras barn inteprata att attse
slängde skräp. De fattar inte det inte äratt snyggt.

någonHar ni kontakt med politiker Ni har stadsdels-era-
nämnder i Göteborg.här

Nej.-
Ni har inte det-
Man hör lösa rykten han aldrig där i stadsdelsnämnden.äratt-

såHar han telefontid han inte där.är
Vet ni vilka ni har politiker, ni kan vända tillsom som er-

fårOm jag såtänka tvåjag i alla fall.vet-
Det blev åretväl förändring förra jag.troren-
Den enda jag känner till Göran, de andra totaltär är anonyma,-
sitter i kommunfullmäktige.som
Jag det har kommit två år,till kvinnor i jag intetror att vetmen-

riktigt.
Är ingendet har med politikerna, ni harpratat valtsom som-

dem dåVarför integör det Varför inte medpratarman man
sina politikeregna

Egentligen skulle pårösta inte dettatarman namn, men man-
initiativet. gångJag inte får tid för intervjutror attens en man en
eller någonlära känna stadsdelsnämndsledamot påeller Gustavnere
Adolfs Jag inte de sig den tiden.torg. tror att tar
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stadsdelsnämndi dinsitterVet du vad de heter de som-
ihåg de andra heter.Två inte vadjag, jag kommervet men-
någon demmedni haft kontaktni andra. HarVad säger-

Nej.-
Ingenting-
Ingenting.-

de sitter.Man intevet var-
Är svårt i kontakt medandra kommani detVad säger att-

politiker, eller
jag det.Ja, tror-

och hemfå jobbartid. ingetNär ska Man ängör annatman-
barn.och

sig tid.Man kan ta-
Ja.-

försöktingen harDet är som-
fåsvårasåhär, sitter och dedet allaJag ärär attatttroratttror-

detAlla bara gnäller. Jagingen försöker. ärDet är tror atttag som
fårfå ifå i dem, kanskeså försökerligger till. Dedet tagtagsom

dem.
då detochdemonstration vid apotekethärDet varnerevar en-

hållit ochi veckormed och hon hadejag pratade treen som
fickaldrig där. skrev brev,telefontid, och han Honsökt menvar

både och lägrevanligt högrealdrig det ganskaJag ärtror att uppsvar.
ner.

så skyldigadepolitiker du, ärOm de ringer attmenaren-
svara.

de inte.detJa, görmen-
inteDet degör-

inte.Nej, nej det degör-
vii skolan ochgymnasiet jag gickjag gickJag innan närvet-

väldigt tillmötes-deskulle i politikerna. Jag tyckteha atttag varnog
tvåfrågor,våra inte ellergående. med detVi tjatade somenvar

också, så det väl det. Jagdet valkom. Det klartär troratt nogvarvar
många gånger. minkontakt med dem Deträdda för ärär att taatt

uppfattning.
politiker. Hurför kontakt medvilja ha slagsVad skulle man-

uppträda ni behoveller Haragera Hur ska de göraska de av
deteller ni inte behovdet har av

så måstesvårt med demkomma i kontaktEftersom jag har att-
massmediamig. kan-också svårt i kontakt med Justha kommade att

vad de igranska justskulle ochske, de regionala nyheterna ta mer,
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kommunfullmäktige fårDet enda vi massmedia,gör. det ärgenom
vad herrarna i Stockholm gör.

någon gångDet Göran iär med Västnytt, och specifikär tar upp en
sak.

någonMen själv fådu hittar form föratt kontakt.att-
har inteJag tid. villJag bara vad de gör.veta-

gårOm påin 7.50 baksidan då"Börsen, träffar duman av-
Göran varje Du kan diskutera med honom och hangatanmorgon.
kommer dig, någradet kommer inte bli halvtimmarsatt attsvara men

vad du har hjärtat. Han dig.resonemang, om svarar
Jo, jag gånghar träffat Göran och jag tycker det väl-äratten en-

digt sympatisk människa. Det okej, frånkan väl ledigt sittär taman
jobb och försöka smita fåin bakvägen och fem minuter Göranmed
Johansson. Visst.

kanDu honom parkeringen bakom "Juridiska".ta-
Jo, vad jag vill med de folkvalda, de skaär är attmen som-

komma Förstårtill du vad jag menaross.
år.Det de fjärdegör vart-

Att de kommer berättaroch det här har vi gjort och det härut att-
ska vi förbättra. Vad vill ni vi ska göra Jag inte dyft vadatt vet ett
de gåttDe har aldrig i mediagör. och vad de ska göra,ut sagt som
jag i alla fall.vet

Men du kan alltid och lyssna dem.-
jo.Jo,-

två gångerJag har varit valår.under ett-
ÄrSkulle alltsåni vilja såha kontakt detmera-

Många gånger.-
Jo, det skulle man.-
Har vi demokratiskt samhälle idagett-
Nej, det har vi inte.-
Har vi inte det-
Nej.-
Är alltsådet ingen demokrati-
Nej.-

såJa, högt Det i Sverige. Lilla jag kanär att styrupp. pengar-
inte komma till dig.

Kan intedu till din politiker dittoch utöva inflytandeens-
dumenar

Jag kan inte, jag jobbade månadväldigt tvåoch ringdeom en-
gånger sådagen jag han påtröttnade mig. Men jagtror att trorom
inte han lyssnade bara för han och nickade. Jag inteatt att satt tror
det. år.Han sitter där i fyra
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politikerblirsärskilda människor när deBlir politiker-
blivit det, ja.De har-

på demokratimedandra ni det härni HurVad säger ser-
demokrativiHardemokratiskadenoch processen.

Nej.-
egentligenvi inte detVarför har-

får sitterjag problem. Demin skatt,Om jag inte betalar stora som-
jag.Uddevalla,Kommunal iförra veckan idär... hördeJag troren

det.inte tillbaka Hanlånat och betalarflera miljarder kronorharHan
betalaskattebetalare, skavi,inte betala dem. Detbehöver är som

såså får dubbeltjag betalamed min skattOm jag fuskardem.
mycket.

fall-blivit medlike. harorättvisa dess DetDet värreär utanen-
grejer.Fruktansvärdaskärmama.

läge.inte lätt i dagenspensionärer, de har detBarnfamiljer och-
iså fel människorkommit indemokrati har detOavsett sorts-

lång tidganskafolkvalda, dethar blivitdemokratin, atttarsomsom
få bort.

påmänniskor du tänkerfor felVad detär sorts-
de skainte detsådana sin position ochutnyttjarJa, görsomsom-

göra.
demförtroende FöringetKänner man-

varit med konto-skandalerna harefter alla de härNej, inte som-
fastighetsaffärer.husaffärer,efter det andra,kort och det detär ena

dessa fallskär-sin makt medde missbrukarDet känns som om-
några år avgår medmedsitter ochDe summorpengar,massormar.

få ihop.ochvi aldrig kan drömma omsom
arbetsliv.helt liv,vi kanske har underSom ett-

precis.Ja,-
också vi aldrig kan drömma göra.De och attär ute omsomreser-

sig själva.första handfolkvalda tänker väl iDe-
Är sådet-

så.Det är-
sinmissbrukarockså hör talasdet deEller är om somsom man-

inte.makt. Jag vet
Borås,Alingsås blev avpollet-bodde i ellerTitta han somsom-

så konsult-byggde hanjättehög fallskärm ochterad. fickHan etten
företag.

politikerEn-
för 300 kro-så konsultarbetade hanpolitiker,Ja, det somvar en-

i timmen.nor
syssla.Med samma-
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Ja, med exakt syssla. såDet vill kräkas.är attsamma man-
Men ni röstade eller nigör inte det
Jo.-
Nej.-
Ja.-

då,Varför gör ni det egentligen-
Pliktskyldighet.-
Kan du förklara sak Vad fan ska folk påröstaen-

hållerDu med undersökningar, du folks inställning.vetsom-
Varför gör det egentligen känner ärattman om man man-

tveksam
Man ska ha sin rättighet.-
Att kunna detta.göra-

någontingDet ifrånaldrig kanär mig.taman-
Du Sverige hade mycket, mycket fm standard,vet en var-

ganska respekterade i utlandet fram till 75-78. Det glada 80-talet
kom. Allting på år.raserades 10 Nu försöker de tillbaka dettaatt ta

år gårtill 2000. Det inte.
Om ni föreställer just ni sitter här,att ärer som en grupp-

fåttmedborgare har föreslåi uppdrag åt-kommun attsom av er
fårgärder ni självagör lite maktatt över det härsom mera om-

rådet där ni bor och lever. Om ni helt fritt fick välja. Hur skulle
då dådet ut Vad är det ni skulle vilja bestämma över Vadse

åstadkomma någotär det ni vill för Vad det ni skulleär prata
med varandra om

svårtblirDet det.-
Då jag inte vad ska säga.vet man-
Men ni fick imakt kommun. Hur skulle ni taom nu mer er-

hand den Vad skulle ni göraom
Man skulle lära sig hand makten. Jag jag kanatt ta attom menar-

fåinte makt hur jag ska hantera makten.utan att veta
så gåttDet väl det har tillär kanske.nu-

Ja, kanske det.-
fåttDe har för mycket makt och inte vad de ska den.göravet av-

ocksåDet kan så, för såinom politiken sådet deär attvara-
har läst och studerat de har aldrig varit arbetsgolvet ochutesom

fått erfarenhet. frånharDe kommit skolbänken till skrivbord. Detett
har blivit här kommer jag, så såoch och ska vi vårtDetatt göra. är

fel, jag.eget tror
såOm jag tolkar det här. Om sådu fick bestämma skulle-

politiker folk...vara
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40-60.000 imedsittaskulle intemånadslön. DevanligMed en-
månaden.

i politikeninnågon hade velatfåttDå aldrighade du som-
överhuvudtaget.

Nej.-
lö-denskulle hakanskehögtde storaDäremot är uppsattasom-

små.häralla demennen,
detha skani vill Hurinflytandeför makt ochdetVad är-

detvad ärgå det ochtill Hur utser
sitter Gustavvarenda jävelsparkaskulleMakten att somvara-

Adolfs torg.
Va-

sittervarenda jävelsparkaskulleMakten att neresomvara-
Stockholm.ochAdolfsGustav torg

ekonomi.Allting handlar om-
Javisst.-

istäl-deras löneroch sänkmyckettjänar väldigthellre deTa som-
fallskärmsavtalen.bortfel. Tainte heltlet. Det är

jagkan slopasDefallskärmarna.håller medinteJag menom-
företagdrivaskajätteansvar,har ettett somsompersonmenar en

måste härdenanställda, dedepremier tillvinst ochinoch per-geta
lön.högsonen

under-alla de härhar visedanhålla Menmedkan jagDet om.
harintelöner,förockså med alldelessitterhuggarna stora somsom
åretår gammal förra21lilla tjejendärsånt Denstort varsomansvar.

fickvad det Honelleri regeringensitta medskulleoch enormenvar.

summa.
förbannade.får blifolkDet att-

maktengripaförtill vägaska attHur man-
makt.Pengar är-
makt.Pengar är-

medhandskasskahur vitill,kommit framviharDet numen-
detta.

så makthade duSå ñckdu pengar,massaenom-
få dessafolk intaskahurdiskuteradeVi och attsatt manom-

fettjock lön.positioner, det är en
så dulön Var dethyggliglitenhadebraVar det att enman-

ellermenade
nej till.inte jaghadeJa, det sagt-

ligga ochochjobbet och detför detNej, nej, ansvaret sova-
till Göte-hemsedan pendlaochdäri veckansoffan fem dagar uppe

borg.
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Du rikspolitikermenar som-
Ja.-
Det väl inte det djävligaste.är Det förmånerväl derasär desom-

har. De har så fåroch de traktamente för detsommarstuga och det
och det. Det detär blir förbannad,gör att rentsom ut sagt.man

Om ni själva skulle i fådet här ochta tag inflytande.mer-
Hur skulle ni tillväga

såDet såär det har aldrig reflekteratstort, att Menöver.man-
troligen det så sådanär blir de så.Detatt ärnog man som nog

dåHur dumenar-
Att aldrig anträffbar ochär arbetar 12-13 timmarattman man-
dagen, kanske ibland. så.Det Sedan kanär detom mera man se

lite olika, 3-4 veckors julledigt och 8-10 veckors semester som-
Jag har hört Stockholms politikernaatt Detärmaren. semester.

räcker inte med den ledigheten de har de ärutansom semester
igen.
Det känns ni hur politikernapratar har det,som om mer om-

än hur ni själva skulle vilja handta beslutanderätt.mer om er
Hur ni skulle hitta kanaler för bestämma det ni självaatt vill be-
stämma medborgaresom

dåJa, hade de inte fått någon semester.-
Om fickdu bestämma-
Ja.-
Inte semesterdagen-
Nej.-
Jag det svårtganskaär fatta dettror att att greppet.nog-
Jag inte det är lätt. Jag villatt bara väcka tanken hosmenar-

er.
Om jag skulle raka in och rivavägen det här och jag skaupp-
så så, dåochgöra jag jag jorden väldigt,tror väldigtatt tas ner

fort.
På vilket då,sätt pådu ned jordentasmenar-
Det här inte medstämmer verkligheten. Hallå, lugna dig nu.-

Lugna dig nu.
Är det bemötandet du känner du kan påbli irriteradatt-

Om du hade tankar och idéer du skulle utvecklasom
Jag får helttror viatt Väl kommerett synsätt, när inannatman-

och det här.ser
dåHur fårVad du för dåsynsättannat dumenar-
såIdag vi inte vad de De har feta lönergör. och de görser-

och de så.gör
Snygga skrivbord.-
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får upplevelse.så ahajag duin därdu väl kommerNär atttror en-
någonting egentligenDet är annat-

Är jobbar,såhär nidet mycketså fungerarhär detJa, detär-
konstigtDå inte detdygn tycker jag är13-14 timmar attatt manper

fårdujagi det förfår 8 veckors attatt trorstruntsemester, enmen
dethur ska jag kunnadet. Jaghelt somgreppamenar,synannan
Förverk-visionerjag förförändra. Vad harin ochdu attpratar om

ska jag kunnavad de Hurintejagliga visionema, gör.när vetens
jagkanaler tyckervilka Det ärtillväga,hur jag ska kunnaveta

svårt.
svårt.förstår inte det ärharJagjag det är sagt attJa, att-

tänkerni fritt självahurväcka tankenJag ville baralätt. om
Får jag tolkainflytande.makt ochkring det här med att ta mer

lite dusåhär då politikerdinaOm du lär kännadig ommer,
hur derasförstår sysslar med ochvad devad de gör,dem mera,
förändraSkulle detför bakgrund.de haroch vadvardag utser

dubilddin menar
troligt.det högstJa, är-

på något försökasättSkulle lättaredet att personsomvara-
ocksåpåverkagå ochin och medvara

mörker-fått det idå vetskap hurhar jaggivetvis förJa utom ser-
heten.

månaderitänka migskulle kunnaJag ettatt sexvara pryo-
såsådana arbeten,gäller härsådant Egentligen detjobb. när vet man

vad det gäller.vad de ochinte alls gör
alltså, politi-hoslite medborgarpryoordnaMan skulle-

kerna
Ja.-

också.skulle braOmvänt kanske vara-
Ja.-

dåGör de inte det-
Nej.-

sig.kommunfullmäktige ochskulle till sättaMan ner-
baradet harpå. väl varit därJavisst. Tanken harOch höra men-

blivit tanke.en
då vifickså samhällskunskap ochhade viskolan ochJag gick i-
alla minaaldrig varit där underhadedär. Jagjust och sätta ossner

ar.
intressant.Det är nog-
faktiskt.detDet var-

inflytande,några medkring det härni andra tankarHar-
utifrån omdet vi harmedelmakt och pratat
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Nej.-
Man inte vad de sysslar med.vet-
Vad ni folkAtt ska för varje beslut.rösta Att regeringenmenar-

vill sänka barnbidrag. Ska folk eller nej. Jagrösta det itror att
Schweiz sånafinns regler folk vid viktiga beslut.röstaratt

Som berör folket-
Ja.-
Ja, det skulle såhär med blev inget sänkt.göraman-
Ja, ni politiker intresserade påtror är lyssna denattmen av-

här typen ni har fort här idagav resonemang som
Ja, det jag.tror-
Det borde de vara.-
Men de följer det, det väl sak.är Men de villsen om en annan-

säkert lyssna vad människorna tycker och åsikter.vad de har för
ÄrJag tänker någontingavrunda lite det ni kän-grann. som-

ni vill säga ytterligare,att koncentrerat kring det vi harner pra-
ni tyckte frågantat viktigast i den här makt ochom, som var om

inflytande svåraoch kanske är och begrepp istoraansvar, som
svårtoch for sig Det är vad skaatt göra. Hur skaveta man man

gåegentligen fåtillväga for fåinflytande, foratt kännaattmera
sig invånaredelaktig eller medborgare Vad tycker nimer som
Är någontingdet det här ni tyckte viktigt änav som var mera
något kring alltannat, alla har ompratatsom

Det fåväl vetskapen förståelseär och gårhur tillvägaatt man-
fåför makt och inflytande i demokratiskt samhälle,att ett om man
så. Okej, förstårjagsäger det långaden här banan gårduäratt att
någonmed i fackförening. Om du kanske med i ungdomsför-är ett

bund, SSU.typ
Är det, det viktiga-
Det hur jag skulle vilja tillväga.är-
Jag skulle tycka det bättre det kommunikationatt var om var mer-

mellan politikerna såeller folket säga.att
Hur åstadkomsskulle du vilja den egentligen.att Hur tycker-

du det borde ske fickatt du bestämmaom
Hur det skulle ske Politikerna skulle lyssna devadän gör.mer-

Inte bara ekonomi, ekonomi. De skulle och egentligen hurner se
det fungerar. Engagera sig mer.

Genom duatt utevara mer menar-
Vara inte bara sitta sitt kontor i arbetsli-ute utan utemer, mer-

vet.
på någontingJa, tänker du det vi har dupratatav om som-

tyckte viktigastvar
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Jag tycker svårtdet lite för inte riktigtär vad deatt att vetman-
sysslar såmed. Man jobbar, bryr såsig inte mycket politik.man om
Jag inte det.gör

Ni påbehöver inte bara tänka påpolitiken. Jag tänker allt-
vi har det här med makt och inflytande.pratat Det kansom om

också politiska uppgifter, det kan även andravara men vara sa-
Något ocksåker. pådu tänkte eller det politikernaannat som var
kanalernaoch till inflytandet
Nej, inget mer.-
Vad dusäger Vad tycker du har varit det viktigaste detav-

vi har hitintills idag Vadpratat är det viktigasteom
Det viktigaste för mig det makten. såDet folk harär är att ett-

hopp parti det val. När denär och det partietär kommerröstarett
till makten blir folk besvikna. MångaDe ingenting.gör personer som
sitter i riksdagen eller regeringen bestämmer allt. Till slutöversom

de ingenting. såDet viktigtgör viktigtäratt att tarser man ettman
fram, folk har någrasig själva, inte barasteg att ansvar om personer.

fåVarje individ ska såstörre för sig själv detta är duansvar-
menar

För sig själv och tillsammans varje beslut. kanDe röstaom om-
viktiga saker.

påVad tänker du Vad det viktigasteär vi har pratat om,-
generellt, kring det här med inflytandemakt, och bestämmande

Det svårtganska det därär med makt. Det önsketän-är ett-
kande.

1.4 Fokusgrupp Malmö

Vi ska lite storstad, jagprata tänkte vi kunde börjaattmen-
med lite pågrand kringatt hur niprata det här Sverigemedser
och hur Sverige har utvecklats

Jag tycker människor såblivit misstänksamma varandraatt mot-
det tråkigt.och tycker jag är
På vilket sätt du misstänksammamenar-
De alltid människor har baktankar. Det tycker jag jät-tror att är-

tetråkigt.
Är det vissa på dåsammanhang du tänker-
Nej. Jag tycker det i allmänhet folk misstänksamma.största äratt-
Känner du själv du liteär misstänksamatt idag än dumera-
tidigarevar
Jag det, jag försökerär undvika det. såJag lever inteatt attmen-

jag misstänksam, såinnerst inneär jag det.ärmen
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utvecklatsni Sverige harni andra Hur tyckerVad säger-
förändratseller

skojekonomiska ochsig välmisstänksamheten riktarJa, mot are-
feldesto tycksbeslutsfattare deyuppisar och störrehögre är,mer

bakgrund i övrigt.begå socialagäller derasde kunna och det oavsett
ska bäraalla vi andrajag uppfattar detDet gör attatt somsom

betala sin skatt ochmotivet för självsjälvbördan. Man atttappar
lärdeleva till deärlig i sin deklaration och som mannormeruppvara

sig redan liten gosse.som
påverkar duDet menaren-

lång förvarit käntSverige under tiduppfattarJa, jag attatt-
någotråda på haroch detdär rättvisa har kunnat sättland attettvara

funnits socialtfrån faktiskt harkultursfärer. Att detskilt sig alla ettut
varandra.lojal medbyggertänkande, samhället ärattatt man

på något lojalitetspeciellt medduTänker-
från till harpolitiken högertrenden iDen allmänna vänster-

Såfår kallade bidragstagare,sig själv.blivit i skötasettatt stortman
såså individualiseraskauttrycka det här. Maneller jag kanom

bli miljonärmöjlighetenmöjligt och ävenmycket attta varasom
så liksomdetmiljardenmöjligheten mindreden äränär enom
såfår kan blisin chansochden trenden att att manengenom var

spritt sig hit.filosofi och den harliten amerikanskmiljonär. En
några år bör-sedan och detbankkrisen korn förhela den härNär-

så så fullständigtdå jag liksomjagjade utför ung, varvar pass
gåttdess i skolan.hade kort tid innanöverrumplad det där. Jagav

sågymnasiet skulletillmindre och ändaHela tiden när uppman var
och gjort jäm-andra ländersig Sverige och delsdels lära omomman

fått Sverige världens bästasigförande studier. hade läraMan äratt
ohederliga makt-finns ingaoegentligheter. Detland. finns ingaHär

vadevigt. kvittarDetvi socialt skyddsnäthavare. Här har ärett som
så hjälperråkar för finns dethänder, vad du än apparatut somensom

det härfyra ochSå kröpdig. arbetslösheten övernär procentupp
håller inte i läng-förstod jag detriktigt börjar darra,skyddsnätet att

två och halv,arbetslöshethar haftden det här. Man tre pro-enen
då börjar jätteappara-och halvStiger det med procentcent. en, en en

såmånga brast och harillusionervackla. Detten att mansomvar
det här medslutsatsenundvika dra den här dystraförsökt att att om

råd medbara harkanske lyxsolidaritet. Det närär mansom manen
såblivit härperioder. Att det harväldigt bra under kortahar det mer

måste, precis dudefolk lever hand i och säger,attatt sommunur
ocksådå fifflafår bereddsig själv ochoch klara är attmanvar en

kommit inoch har jaghaft arbetslös periodsjälv harJag nuenmer.
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i det här och jag det inte funkar. Det fungerar väldigtsystemet attser
dåligtklumpigt och på något oflexibelt. då fårNärsätt, möj-man en

lighet hjälpa sig så måstesjälv den och denatt även vägentaman om
kan omoralisk eller till och såmed olaglig, mångadet männi-ärvara
skor sådanatvingas fatta beslut och därav kommer ocksåkanskesom
den där misstänksamheten från nivåer.lägreäven

påTänjer även moralgränserna och de lagliga grän-man-
duserna menar

sådantFör exempel jobba Det jätte-att ta ett äratt svart.som-
många människor det. Det jag ganskagör övertygadärsom om.
Många människor svårthar med försörjningen åtminstonetarsom
tillfälliga svartjobb. Arbetsförmedlingen eller socialen kan inte er-

någotbjuda bättre. Man har välja mellan under eller nästanatt att
under och tänja de här bestämmelserna, så tänjeratt man

dem.
Någon har synpunkterannan som-
Jag tycker, det jag upplevt årende sista fem rädslanär attsom-

har ökat och misstänksamheten. Statens kaka den liten, denvar men
Tryggheten fanns, helt plötsligt försvann.trygg. Det ärvar som men

såinte lätt solidarisk inte finns tillnär Detatt ärmat.vara pengarna
lätt ödmjuk och solidarisk börsen full.att när ärvara

Hur känner ni där ni området,bor, den stadsdelen ellerer,-
hur har går frånden delen utvecklats vi det till det lillastoraom
Där ni bor och verkar. Vad årenhar hänt där under de

Hyroma har i gåttalla fall upp.-
kan Rosengård.Jag snacka Det det i Malmö. Jagär värstaom-

har bott vid sidan där jagoch tycker inte sådet farligtärom som man
skriver i tidningarna. Det samhället själv har gjort felär ochsom

alla utlänningar där. Att de ställe. Det felsatt sätter ärsamma
därför de har sin kultur. tvåI skolorna det svenskaratt är procentegen
så barnen lär sig aldrig riktig svenska. Det fel de barnen. Mittär mot
barnbarn går skola bara därför de har svå-själva haftatten annan
righet börja svårttala. Det språksnackaär hemma ochatt att ett ett

språk i skolan. svårigheter.Det På sådanamycketär ställen skaannat
såinte frånmycket andra påsätta länder ställe. När viman samma

bor måstei Sverige det också.svenskt Språket det viärvara som
måste lära vi ska bo här. De kunde dem i Limhamn istäl-sättaoss om

sålet Frånoch lite början i Malmö sade alla de har gjortruntom. att
fel, finnsdet Rinkeby och Tensta i Stockholm. iDet börjanärmen

de har gjort fel. ocksåJag in för folkmycketatt togsom anser man
gång. Man kunde först hittat bostäder till alla och allasamma att

hade det bra och sedan femtio eller hundra till och sedan titta efter.ta
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duVad säger-
Då faktisktRosengård detsedan 1971. nästanhar bott iJag var-
Rosengård. börjadeSedanbodde isvenskar8075 till procent som

plötsligt försvinna.heltde
på nivilket tyckermalmöbor, sätt attochSom medborgare-

inflytandeni kan utöva ert
ibåde politiskt och Hy-engagerad tidigareväldigthar varitJag-

från60-talet Norr-kornfödd 1951 ochresgästföreningen. Jag är
detochdet mycketgruvstrejken,land. Det engagemang varvarvar
någraöverlåtit tilldet harpåverkan. Engagemanget,mycket man

överlåtit tillåsikter harsinadrivaandra. Engagemanget att manegna
någon jag självinte änprofessionella sköta. Det äratt somannan

migmig. Jagjag har slutat ägnarväljer annatansvaret att engagera
istället.

dusiginteAtt folk orkar menarengagera-
något harDetförsvunnit i samhället sätt.harEngagemanget-

gått professionella.till
dålängrebestämmamed ochvill inteMen varaman-

lade JagJagbekväm.bekvämt. Jagtyckte detJag äratt av.var-
något istället.migägnade annat

svårtkomplicerat, förfördet verkartyckerlat, attMan är man-
något liggerför mycket. Attkännssig in Det tarsätta sommansom

förintresseläggerkanskesjälv. Attmycket närmare nermermanen
ochsittanågot träffaintresse,sin hobby, eller vänner, prata.annat

träffatjag harfå väl ingetmakt, detoch sökaaktivt ärhärDet utatt
nå-harförvisso inteöverlåter till de andradetutan som manman

såså absurt.för, detförtroende ärgot
trendlång funnitstidunderdet haruppfattar det-Jag att ensom

enheter,slår ihop,brabeslutsfattare det gör störrebland äratt att man
småkommu-nivå. Sverige hadehögre Närflyttar besluten upp en

så detpå visste60-talet,tillbakainte längredet änär vemmanner,
andra. Vemoch för detför detpolitisk företrädare enavar som var

få direktkommu-ochvederbörandefrågor tilloch kundedrevsom
ochantalet kommunerså halveradesi slagsedannikation. Men ett

byttefritidspolitikertrenden.den Dedet fortsattsedan har som
ochkontoretgjuteriet ellerså lämnatde hadeskjorta, säga, näratt

inte längre.finnsuppdrag. Dei sina politiskasedan tagtog
idagpolitikerheltidsanställdadet baraUrsäkta är-

deegentligen. Detnågot inflytande ärde harDet är somsom-
slavdeuppfattar jagde övriga ärtrenden och sedan attsätter som
parti-politiskagäller defolkrörelser, detgällertriumfvagnarna. Det

personligaMinEU-inträdet.medSverige i ochoch det gällererna
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någon,igenomden skapåverka beslut,förmåga kunna ett somatt
sådannågon därdetnågon helst skaochska genomgenom

konstigtallsinteBryssel.i Detkorridorerna är attispringer mansom
umgåsidrott ellermedbörjarsfär ochprivatai sinsigistället sluter en

detskadetunderbyggtistället. Detkompisarna ärmed att vara
ochstatsdelsförvaltningardå bygger trorsedanAttsättet. uppman
tanke,vackermöjligenigen,beslutendecentralisera ärska enatt man
bak-vid det. Denkommerdetövertygadjag att stannaär attommen

någontingkanfaktisktjag görafolkhosomliggande att omavvanan
borta.denmig i det, ärjag bara engagerar

Är på gjorthar attpekardusakernade härjustdet som-
försvunnitengagemanget

jag det.dragkorta-I menar
få be-sig ochmeddet härdu attVad säger engageraom-
lever.eller därborting Därochsakeröverstämma manman

detVill man
har ingenjobb. Vigällerdetinvandrarnasynd närtyckerJag om-

vifå jobbochSverigehär isamhälletin i ettkommachans somatt
intresseradeär av.

alltsåviktigastedetJobbet är-
iockså inkommersvenskarnaochSå invandrareJa. även sam--

dettyckerfå Jagsocialbidrag.ochsitta hemmaföriställethället att
viktigt.är

50gamla tider,medjämförelseannorlunda iockså heltDet är-
den tidenför jobbet,Sverigetillintekom60-talet. Jagoch men

intehadeochSverigeihärutlänningarmycketbehövde manman
sjukkas-ingentingvisstespråket ochsvenskahemspråk eller omman
fårfrågade,ochtillsjälvsådant. gickManeller restaurangen mansan
sedanochkaffekökettillsedan komochhade roligtdiska Man man
inteskulle ingen,sådant däruppåt. ochDiskahela tidengick man

sådana jobbfrågan. Det ärinvandrareellerutlänningar göraens
vill ha. Mensådant intedetinvandrare ärfalli alla gör, manmensom

Finlandliftade tillår,1817,roligt. Mantyckte detvi men manvarvar
detskaJagroligt. sägaallting atttyckteibland. Man varatt ervar

sjukkassan.talasgången hördeförstajag1978 omsom
Är får jobbviljefråga dudet bara manommenaren-

jobb,måste skaffaArbetsförmedlingenVisst manmenatt mera-
i dessalängrevågar detinte görasjälv. Manlitekan göra mera
gamlaIArbetsförmedlingen.tillskatider. Folk är att manvana

detOch justjobb.behövdetidningfick köpa närtider manenman
invandraremycketförkanske ininvandrare. Manär togatt man

skola dem.aldriggång. hannManen
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Får jag såtolka det här Menar du Arbetsförmedlingenatt-
har tagit bort initiativförmågan hos människor Man förväntar
sig Arbetsförmedlingenatt ska lösa åtproblemen en

Jag det så.liteärtror-
Är sådet du tänker-
Vi kanske vågade på den tiden. Jag inte. Nu det för-ärvetmer-

valtningen. Det hade jag aldrig hört talas Jag har aldrig behövtom.
tolk eller någonting. måsteDu kunna svenska. Vi fick lära själv.oss
Det hörs på ocksåmig jag har lärt mig själv.att

Det finns flitiga. De kom 60-talet. De flyktingarsom- som
kommer idag, inte det.är Det är smutsig stad. Det mångafinnsen
arbetslösa, det finns flyktingar. Sätt igång och jobba. Sätt igång och

någonting.gör Sätt igång, det finns jobb i stan.
Jag initiativkraften hartror försvunnit.att-
På dågrund vad duav menar-
På grund det har funnits institutioneratt har tagit handav som-
allting. Så länge de har gjort det, har det varitom bra. Det har varit

väldigt bekvämt och lyckat så länge det fungerar. Ingen någon-sade
sin det kan så här dåoch måsteatt du beredd. Så jagvara var
oförberedd. Fram till i julas jobbade jag några terminer lärarvi-som
karie på gymnasiet då insågoch jag de går där deatt ärsom nu,
fortfarande fullständigt oförberedda på vad dem.väntar Desom vag-

fortfarande in i den här känslan säkerhet.gas Att liksom helaav
vuxenvärlden och det de uppfattar samhället fortfarandesom som
står där och detsäger okej. Viär ordnar det här.att Det de integör
längre. Jag förstod det de ungdomarna. De väntade sig fortfarande

få väldigt mycketatt Jag hade diskussionserverat. med klassen en
denär sänkte studiebidraget för gymnasister från 750 till 690 kronor,
jag det De blevtror jättearga. Jag försökte belysa fråndet andravar.

hållet. Hela den här skolan fri. fårDeär de här De bara fårpengarna.
de här från De här 60 kronorna,staten. eller vadpengarna det var.
Jag har för mig vi resonerade fram denatt här sänkningenatt motsva-

två bussresor och biobesök månadvarje dårar ett de fick avståsom
ifrån. De dåtyckte det på någotatt sätt mänsklignästan rättig-var en
het få hela det här, fåbaraatt det. De hade införtatt restriktioner
alldeles nyligen den skolan elev frånvarandeatt änom en var mer
80 då skulle hota medprocent, dra in studiebidraget.att Deman var
jätteupprörda för det också. Det sådantmycket ställaattvar grupper

varandra eller slutamot folk sitter i fängelse så-mat ochge som
dant. Bara fårvi behålla våra 60 Vill ni någotspänn. göra det här,
så får ni banikaderna. Menut det också heltengagera er, var
otänkbart för dem. Nej, de ville såha det de skulle sitta där ochatt
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hände. Kravvad motpresta-få sinaskullede oavsett sompengar
förståfå demförsöktesåg det. Jagdebefängt attheltdettion, somvar
visa.helthärifrån detkommerni kommer attnär annanut envaraatt
handkommerfötter. Ingenstå enbart att taNi kommer att egnaera

dåochfår självdetnimycket, göraså fruktansvärtdär utanerom
dettänkani intekan sättet.

i dennågon makt ellerslagsförsökerni självaOm ta ansvar-
skulleniegentligen förgå atttillvägafrågan. niskulleHurhär
huvudGåraktivt det överpåverkamed ochkunna mervara

går intedetellertaget
ställergår, förintedet ävenkänslaharMan att manomaven-

deokej, därkänslan ärså väl denharpartipolitiskt atti ett manupp
såOm detmindre. ärellertyckajag skavadbestämmer mersom

socialdemokraterna.moderaterna,
Är på handi förstatänkerpartivägen dudet-

gub-där. Detstyrdså väl ärblevvälja denskulleOm jag man
märkerhörs. Detdedetoch ärbestämmerdärbarna mansomsom

partifrån respektivepolitikerenstakabaraMalmö. Dethär i är
parti,mig tillanslutaskulleSå jag etttiden hörs.hela även omsom

Såkänslajagså långt heller hardärkommitså jag intehade av.en
mycket.intehjälperinsändareEnvad skainte göra.jag vet man

Träf-Malmöipolitiker härnågon medkontaktniHar era-
niså vidare Har pratatochpå de ärni vilkadem Vetnifar

Ärvaltharintevalt ellernågot ni harpå sätt Demmed dem
demmednågon brukar pratadet som
gång.bioReepaluharJag sett en-

sade duVad att...-
gång.bioReepaluIllmarharJag sett en-

cykelvägen.honomharJag sett-
imedhanfilmVilken var-

såg...såg, hanjagbiografen. HanHan trorvar-
kontaktenochpolitikermeddet härni andraVad säger om-

Är vilja haskullevadfå ochmed demkontaktdet lätt att man
egentligenmed demkontaktför

hainteså migjagärlig bryrfullständigt attOm jag ska omvara-
med dem.kontaktnågon särskild

demnågon medkontaktinte havillDu-
ocksåvilldem. Jagmednågon kontakt attinte hajag villNej,-

kanmöjligtså utsträckningså ijagifredmigde lämnar storatt som
någonhaftaldrigharbäst. Jagkännstycker jagmig själv. Detklara
folkmedsitter ochpolitikervaldmeddirektkontakt resonerarsomen

beslut.fattaroch
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Du röstar kanske inte heller-
Jo, det görjag.-
Varför dågör du det egentligen-
För försöka någorlundadet i denatt riktning jagstyra tyckersom-

viktig.är
Men du vill inte påverkamed och sedan duvara menar ge--

medatt dempratanom
Nej. detJo, skulle jag väl kunna jag försökte det inteärom men-

min läggning, myndighetskontakter har såvarit klumpigt jagattsom
vill helst slippa.

Du känner dig lite bränd kontakterna med myndighe-av-
terna

Nej, inte bränd direkt.-
Irritation-
Ja, frustration det. Jagär mig så långsamtdet ochretar äratt-

det såska mycket intrigmakeri såatt och det lite denär härattvar av
verksamheten når konstruktivt någorlunda kort tid. Alltingutsom

så lång tid och det blir aldrig färdigt.tar
Jag tänkte vi skulleatt göra liten avslutningsrunda. Atten-
och kunde göra kort reflektion. gåBara bordetvar en runten

vad ni tyckte det viktigaste det vi har i kväll.pratatvar av om
fårHur säga tillatt egentligen Vad är detman mera om som

krävs Just i samband fåmed det här lite tillatt sägaattmer om
själv Lite makt självmera

Ja, det svår fråga. svårtär Det hållaär ihopatten oss.-
Jag det vi har såtror att det tydligenärpratat rättav som om-

många upplever svårtdet eller till och med ointressantsom som att
skaffa någotsig inflytande i den meningen.

Vad beror pådet här ointresset dådu Vad tänkte dumenar-
på då

Jag inte riktigt vad det beror på. Det berorvet säkert väldigt-
många saker pågåtthar långunder tid.som

mångaDet alltsåär saker-
Ja, med saker samverkar. Det det alltid.är Detmassor ärsom-
någotsällan beror enda sak. Jag det såntär hartror atten som

varit inne på. fårMan börja med sig såsjälv fåroch försöka ochman
bygga någon initiativkraft och för sig självsorts ochupp att ta ansvar
sitt Därmed inte ska skita ieget. alla andra. Jag tyckersagt att man
inte det finns sådan motsättning.att en

Okej, vad säger du det Vad är det viktigaste vi harom pra--
ellertat vad fordu hinder för inteatt makt självtaom ser mera

Det svårtväldigt på.är att svara-
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påverkaJag inte jag skulle någon.kunna jag inte.Dettror tror-
Vad det hindretär största du sersom-
Jag inte jag skulle kunna det.göratror att-

påDet beror dig själv du.menar-
sådelsJa, det lättare kanske.är Detär trornog om man yngre-

jag När blir äldre jag, följer med.nog. man som man
många, mångaDet väl sakerär skulle velat ändrasom man men

känner sig maktlös. Man kan liksom något.inte göraman

1.5 Politiska och aktiviteter i de treresurser
storstadsregionema

föregåendeI avsnitt har vi lyft fram direkt framförda uppfattningar
åsikteroch makt och politiskt deltagande. Befolkning-om synen
politiska och deltagande i skilda samhällsaktiviteter kanens resurser

också beskrivas frånmed hjälp data SCB:s undersökningar lev-av av
nadsförhållanden. årligaDessa baseras intervjuundersökningar.
Vid undersökningarna 1992 och 1993 fördjupat frågornahade man
kring människors i samhälleliga frågoroch politiskaengagemang

vad brukas kallas deras politiska Undersökningensamt som resurser.
Politiska och aktiviteter 1978-1994 presenterades iresurser mars
1996. Storstadskommittén har frågeställningargjort urvalett av som

särskilt intressantaär egenmaktsperspektiv. Se bilaga 2ettur
För beskriva befolkningensnärmare politiska iatt stor-resurser

stadsregionema och olika bostadsområden, har SCB:s inter-typer av
vjumaterial uppdrag Storstadskommittén specialbearbetatsav av
INREGIA Institutet för regional analys för de storstadsregio-tre

Antalet intervjuer fåblir dock relativt delar demnärnerna. man upp
på både mindre geografiska områden och olika befolkningsgrupper.

måsteAnalysen därför relativt översiktlig.göras
Storstadskommitténs uppdrag storstäderna Stockholm, Göte-rör

borg och Malmö och i synnerhet dess problemområden läs miljon-
programsområdena. områdendessaI beskrivs i särskildär, som en
bilaga till detta delbetänkande, den demokratiska krisen särskilt djup
och vårväxande. I bearbetning SCB:s statistik, medborgarnasav om
politiska och på storstadsnivå,aktiviteter understryks det de-resurser
mokratiska vårutanförskapet. I undersökning kan vi bland annat se

medborgarnas deltagande och i formella poli-att engagemang mer
tiska aktiviteter lägre i storstadsregionema i övriga landet.är In-än
ställningen till hur kommunalpolitikerna sköter sina uppgifter är
också betydligt mindre positiv. Storstadsboma också väsentligtär

kritiska till den kommunala servicen i form exempelvis barn-mer av
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äldrevård. blirkritikungdomsverksamhet och Dennaskola,omsorg,
ocksåinkomstnivå. Undersökningen visarstarkare med sjunkande att

medi jämförelselåginkomsttagare mindresig spontantengagerar
låginkomsttagama handlar detmedelinkomsttagare. Förhög- och om

och kunskapernalågt för det allmänna, liksomförtroendeett vanan
finns tydligtindivid kan Dethur mönsterett somagera.somom man

låginkomsttagaremindre blandpolitiska deltagandetvisar det äratt
högre demo-medelinkomsttagare harfödda. ochoch utrikes Hög- ett

kratiskt utnyttjande.
påpekaockså den politiskai sammanhangetDet värtär attatt re-
låg övrigai jämförelse medstorstäderna väldigtpresentativiteten i är

invånare ordinarieantaletsmåkommuner 10.000underlandet. I var
på 1000nämnder 15,8fullmäktige, styrelser ochförtroendeuppdrag i

siffran 0.9invånare. situationenStockholm därI sämstvar var
Även1989.2 avståndet minskat med införandetinvånare1000 avom

alltjämtproblemetstadsdelsnämnder är stort.

Valdeltagandet1.6

mått samhälleligahur detValdeltagandet kan stortett en-somses
fullföljer sitt uppdrag,politiska partiernahur deär,gagemanget om

situation, eller vi väljernöjd med sinmedborgaren göraär attsom
miljonprogramsområdena,utifrån våra situationen ierfarenheter om

Storstadsutredningen gjorderesignation. Förratecken ökandeett
utifrånVi väljergenomgång Valdeltagandet.olika tolkasätt attaven

Morlanstill Robertvåra erfarenheter anslutastudier och att ossegna
1989:68 kommunStorstadsutredningen SOU "Juförraord störreur

bliroch avlägsenkompliceraddesto opersonligare,eller stad, mer
kultu-fungerade sociala,gång oberoende kommunersmå,den. I en

människorsådana små kommuner harnätverk.rella och politiska I
snab-resultatefektivitet; kontakt,känsla politiskstarkare ta seaven

bare".
mycketinternationelltvaldeltagandeSverige har högt sett,ett men

bland invandrarnalångsiktigt vikande. Framförallttalar för det äratt
låginkomsttagare.också Demok-påtagligt blandvikande,detär men

be-SOU 1996:162ratiutvecklingskommittén i sitt betänkandehar
valendeltagande de kommunalaså "Invandrarnasskrivit det här: i
Blandår 1994.år 1976 40från 60 tillhar minskat procentprocent

samhället,den lägsta sociala imedborgarna har positionen ung,som
detlåginkomsttagare,lågutbildad ochensamstående,arbetare, är

zPremfors, 1993.Demokrati i storstad".Sandqvist,Sanne.
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endast två tredjedelar utnyttjar sin Valdeltagandetrösträtt.som
bland de arbetslösa har ökat, låg ändå 1994 tio procentenhetermen
under Valdeltagandet för förvärvsarbetande En andel dessastor av
människor bor i miljonprogramsområdena. Redan den förra Stor-
stadsutredningen varnade i underlagsrapport SOU 1990:20 fören

Valdeltagandet lågt och sjunkandeatt i dessa områden.var
Gör försök beskriva Valdeltagandet på områdesnivåett attman

framträder skillnader. Väljer vi enbartstora till Valdeltagandeatt se
i relation till inkomstnivå framträder skarpa differenser. I exempelvis

Ängby,Södra Stockholm, med hög inkomst, uppgick Valdel-extremt
tagandet i riksdagsvalet 1994 till 95,3 I kommunalvalet nå-procent.

lägre, fortfarande högt, 94,1got Rinkeby,I Stockholm,procent.men
lågmed inkomst, Valdeltagandet i riksdagsvaletextremt 1994,var

65,7 I kommunalvalet avstod hälften invånarnaprocent. nästan attav
53,6rösta, I Malmö och Göteborg den socioekonomiskaprocent. är

relationen till Valdeltagandet i likadan. såledesDet skiljer istort en
del fall mellan 30 till 40 i Valdeltagandet småhusom-mellanprocent
råden med höga inkomster och miljonprogramsornråden lågamed in-
komster. Det beror givetvis på mängd olika skäl. Men det beroren
dock enligt Vårt förmenande inte människorna i miljonpro-att
gramsområdena skulle nöjdare med sin livssituation sinaänvara

småhusområden.i Tvärtom tolkar Vi det växande för-grannar som en
troendekris mellan väljare och Valda, växande vanmakt eller alie-en
nation behöver brytas. ocksåDet utgångspunkten vårtär i arbetesom
med detta delbetänkande egenmakt. Egenmakt uttryck förär ettom

öka de demokratiska möjligheternaatt för människor kännersom
vanmakt eller alienation. Det därför särskiltär motiverat att upp-
märksamma och föreslå åtgärder har till syfte stärka demo-attsom
kratin och det medborgerliga i storstäderna.engagemanget
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Kapitel 2

Tankar styrtsom

2.1 Inledning

uppdragetI med delbetänkandet ingåregenmakt bland annat attom
reflektera regelsystem förhindraröver egenmakt. visarDet sigsom

delar regelsystemet faktiskt begränsar den enskilde individensatt av
handlingsutrymme. Med andra 0rd, de facto förhindrar egenmakt.
Dessutom blir mångaregelsystemen i fall obegripliga andra skäl,av
i just det enskilda fallet. Det beror till del de justärstor att gene-
rella och de sällan medger hänsyn till den enskilde medborgarensatt
önskningar och vilja.

finnsDet självklart också regelsystem rättigheter. Men isom ger
många fall bruket dessa rättigheterär beroende uttolkare. Iav av en

fall uppstårde det problem det ofta i tolkningenär reglerna. Tolka-av
givetvis inte heller denär enskilde oftast myndighetsrepre-utanren

ocksåDenna har allt oftast kunskapsövertagsentanten. överettsom
den enskilde önskar utnyttja sina rättigheter.som

aktuellEn konflikt i genomförandet frånegenmakt exempletärav
bostadsområdet Holma, i Malmö. Politiskt allaär överens attom man
måste något utanförskapetgöra i miljonprogramsområdena.

råderHärom konsensus. I miljonprogramsområdet Holma inleds ett
försök med självförvaltning inre och skötsel boendemil-yttreav av
jön. En demokratisk Utvecklingen blir positiv. Detstartar.process

Åtminstonepolitiska applåderar utvecklingen. till bör-systemet en
jan. Skattemyndigheten hävdar med stöd dagens lagstiftning attav

måstedetta betraktas avlönat arbete och ska föremåldärmed blisom
för beskattning. Inom det politiska uppstår intressantsystemet en
konflikt. Ska liera sig med regelsystemet själv utfor-man som man

eller ska till resultatet och alla dess positivamat vägaman se samman
effekter Det möjligt eller troligtär exemplet Holma inteattmer
kommer bli det sista exemplet i raden konflikter mellanatt ettav
medborgerligt och tidigare uppbyggda regler och struk-engagemang
turer.

I genomförandet alltsåegenmakt kan mängd konflikterav en upp-
stå. Historiskt och faktiskt någondet sällan frivilligtärrent som av-
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ocksåFörmågan till delstått bemäktiga sig byggermakt. storatt
Makten i detfinns.i beslutsprocessemakunskapen maktenom var

poli-den detöverblicka. Innehassamhället inte lättsvenska är att av
utanför politikensförvaltningen, ellerdess verktygtiska systemet,

maktenriktigaremarknadssektomsfär i Det ärsägaär attattnog
svåruttolkatsammanflätad i mönster.ett

med kunskapjust kunskap. Baraegenmaktens hörnstenarEn ärav
fler försökeromgivning. borde finnasbehärska sin Detkan somman

får dagligenbegripligt. Istället vi isamhället attgöra vetastort sett
förstå.går finnsså Detdet knapptsamhället komplextär ota-attatt

människorkan krympaliga exempel hur utestängaattgenomman
förståelse. exempelfrån Vi kaneller omedvetet,dem, medvetet ta ett

frånfrån idéskrift Folkhälso-långa detraden. Vi hämtarden enur
"Många"Jordmån liv". formerförmed titeln gottett avgruppen

på dåligamänsklig reaktionbegripligpsykisk ohälsa kan ses som en
den bra ha,förhållanden. detta perspektivoch Urinre är ettattyttre

ångestförändring. Jfroch/ellertill nödvändig inreincitament yttre
såledesohälsan kanpsykiskalivsbevarande emotion. Den an-som
det arbetetsamhällsförändring.önskvärd Ivändas förmotorsom en

perspektivet allmändetstärkande hälsoprocessenblir tungaett av
väl FolkhälsogruppenFritt män-prevention översatt att ommenar

så då använda dettamår dåligt för kani sin själ det bra,niskor är man
deras leva.för förändra sätt attatt

förmåddeDanielssonsamhällsdebattören TageFörfattaren och
språk synligt och till-och detklä eliternassitt speciella görasätt av

måste be-många sannolikt, detmänniskorna. "Jo jugängligt för de
likariktigt sanningnånting likt Mentyda sanning.är sant somsom
exempel företill Harris-det sann0likt...Jagdet inte ärär menarom
hände Harrisburgosannolikt detdå det iburg, ju attytterst somvar

sannolikhetendå rakadeså fort det hade hänt, juskulle hända. Men
så det blev100mindreplötsligt till inte nästanän procent, attupp
det det kons-dethade hänt. baradet Men är ärnästan,sant att som

sågår omkring och tyckerfortfarande domdetförtiga, är omsom
såHarrisburg, detdet händedär lite ii ytterstatt var nogsmyg som
å andrahänt...menså egentligen har det viosannolikt inte attatt nog

så detsäkerhetsanordningar, intemåste ha mycket bättresidan att
sannolikhetsberäkningarhittills tillgängligahär...enligt allahänder

nånbarainträffar kanskeså sån där olyckaså dethar varitju att en
då detpå år. Och ju inteenstaka gång flera jag sär-ärtusen menar,

tilldetskulle ha hänt redanskilt troligt den äventyrsatt nu...om nu
förmo-Harrisburg verkligen hände,händeså det där iär motatt som

gång till, dendet ska händadå sannolikheten fördan, ärjuär att en
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då såju löjligt liten, så egentligen kannästan detsägaatt attman
bra det händenästan i Harrisburg hände detattvar som om nu-

gjorde det då-för kan vi va alldeles påsäkra detnästan inteatt
händer gång till. I fallvarje inte Harrisburg.i ochJa, falli varjeen
inte samtidigt förra gången. Nej, sannolikheten för sån sak,som en
den så fullständigt larvigt liten så denär försumbar, heter det då.är
Med det den finns -fast bara lite...Meninte det får vi inteattmenas

till våra bam. måsteVi lära vårasäga barn alltid tala sannoliktatt -
sannolikheten, endast sannolikhetensäga och ingentingatt änannat

sannolikheten. På så kanske de lär så småningomsig förståsätt att
det hände Harrisburg,i kan händainte här eftersom detatt jusom

inte kunde hända där, vilket hadeju mycketvarit sannoliktens mera -
"llmed tanke på det där det händeatt var

Vilka tankar ligger till grund för hur det svenska samhället utser
idag Vi har valt kategorisera dominerande tankeströmmar i föl-att
jande rubriker: Utopister, rationalister, folkhemsinredare, kritiker
och självkritiker. En vanlig tolkning ordet utopi någotbeskriverav

omöjligt förverkliga.är Att rationell skall i det härattsom vara av-
seendet betyda förståndig, frågar efterär syften och reflekte-att man

Ärvad meningen.över såär rationell också ef-ärrar som man man
fektiv, saker och ting snabbtgör och Kritisk den inte okri-rätt. är som

Ärtiskt tillgodogör sig själv påstår.vad andra ifråga-självkritiskman
prövarsina tankarsätter och de med verklig-stämmerman egna om

heten. Ordet "f0lkhemsinredama 0rd egentligenär skapatsett som
för kritisera de trodde det möjligt enbart med plane-att att attsom var
ring och arkitekttänkande bygga det goda samhället. Under 1800-ta-
let det fram idéermängdväxte hur skulle bygga män-etten om man
niskovärdigt samhälle. De deltog i denna diskussion brukar visom
dag kalla för utopister". Vi väljer därför genomgångenbörjaatt
med dem. Därefter fortsätter vi med rationalistema fick ettsom

inflytande på folkhemsinredarna. Men kritikerstort och självkritiker
har funnits där hela tiden.

2.2 Utopistema tänkte

För utopistema det med övertygandets och den förnuftiga över-var
enskommelsens metod samhället skulle byggas. Den ledighetsom

maskinen lovade människan, skulle betyda utsträckandeettsom av
privilegiet få politisk Utgångspunktenvarelse. kundeattav vara en

farniljeenheten. Vad inte längre möjligt inomsyntesvara som vara

Tage Danielsson.TV-versionen "Under dubbelgöken".av
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familj, utvidgad tillmöjligt ikanskefamiljens lilla attenram vore
ingetingen polis ochfamilj finnsmänniskor. lenomfatta flera hundra

sigändå hur de ska betefamiljens medlemmarochfängelse motvet
sågs framtidens lösning.samhället, kommunenlillavarandra. Det som

be-och ingensmita undan sittingen kankan vise varandra,Där ansvar
menadeskulle vidare,med sin Dethöver man, varasorg.ensam

medbor-med kunskaper ochinneförtrycka folkomöjligt sattatt som
också geografiska närhetendenbildning. förutsattesgerlig Det att

utopisternas tänkandeför evigt. Ibostad skullearbete ochmellan vara
utifrån egenmaktspers-idagsåledes aktuelltfanns hel del är ettsomen

ansvarstagandet,detsociala kontrollen,pektiv. Den gemensamma
omgivning.sinsmåskaligheten kunskapenunderlättar omsom

Rationalisterna tänkte2.3

för samhällsbyg-förespråkade faktorervärdeneutralaRationalisterna
tillämp-framställasfakta. Fakta skullevillgandet, det säga genom
skullesamhälletmodernavetenskapliga hantverket. Detning detav

speciellabygga framväxtenmed andra ord experter vars upp-av
kunskap ochlänk mellanförmedlandeblidrag skulle att vara en

1920-talet. Detallvardykerhandling. planerareBegreppet upp
ekonomiskmed fysisk ocharbetarbeteckningär experter somen

utsträckning hävdatplanerarna iSedan dess harplanering. attstor
fråga kan ochtillvägagångssätt tekniskvalet mellan olika är somen

tjänakaneffektivitetsgrunder. Miljonprogrammetbör beslutas
svenskaskrivit detMaktutredningen harexempel. expertsty-omsom

socialväsentligt inslaginnehållermodellensvenska"Den ettret: av
legitimi-kunskap viktigasaklighet ochVetenskap,ingenjörskonst. är

denmedverkat vidaktivtoch specialister hartetsgrunder. Experter
hem-genomförande.och Inte minstpolitikens utformningojfentliga

"lägga livetför kunnakartlagtsfamiljens liv haroch attnogamens
medborgaren".2enskildedentillrätta "för

ställ-och planeraresExpertrollennågonting börjat hända.harMen
fåbörjat litetroligenifrågasättas. Svensken i harning börjar gemen

påstår också: "Expert-Maktutredningenexpertkunskap.distans till
försvagats".auktoritet harstyrets

tänkte2.4 Folkhemsinredarna

Åhren till Alva Myrdal:skriverarkitekten Unol940-tal ochDet är
behovetblirsociala ingenjörskonstendenutvidgning"Genom en av

3 SOU 1990:44.huvudrapport.Maktutredningens
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vetenskap, eftersomdet villredskap,teknikens störresäga ut-enav
människor kräverbättreskapandetvidgad planering för merav

C3kunskap
rationalisternas tankarhurillustration tillkan tjänacitatDetta som

fickfullt Vetenskapsmännenaccepteradesanning ochhar blivit ut.
politiskadetrollavgörandebetydelsefull och experter sy-somen
statsmakten,och tredjeså Politikerna,det idag.Och är änstemet.

frågarochplanerarnagår forskarna,ofta tillmedierna, experterna,
olikatycker ieller vad demår, vilka detänker,folkethur röstar

maktenalltså politiskaallt det denfrågor. insamlarExperter som
sanningen.bär framoch mediernasitt beslutsfattandeförbehöver
fram sinasjälva bärainte längreMedborgarna/väljama behöver tan-

med-detförtroendevalda. Behovetåsikter till deoch insikterkar, av
borgerliga samtalet upphör.

Kritikerna tänkte2.5

pekadeplaneringsideologerna. Degivetvis kritikerfannsDet mot
från för-demokratiskaförskjuts depolitiska maktendenrisken att

det fannsDärförolika strävansamlingarna till attattexpertorgan. en
Omvandlingen tillideologier.värderingar ochtyckande,eliminera ett
systemvärdenkunna innebära trängersamhälle skullemodernt att
självförståelsen.maktenVetenskapenundan livsvärden. övertar

delvis in-utifrån vårt perspektiv ganska lättidagDet är även att
vårdå fram.fördes Imån kritikdenoch i viss rättstämma somge
vadtycker och tänkermänniskor känner,vi vitolkning vill säga att om

och reflekterarframtidenfel. Vi funderar överoch överär rättsom
värderingartyckande,kritikerna kalladedettasamtiden. Det var som

farhågor införhadeideologier. Vad kritikernaoch experternaattvar
heltoch intervjuer. Attvåra hjälp enkätertankar medskulle stjäla av

väldigt vanligt.industrin dettakvantifiera människan. Inomenkelt var
människorsdå olikafick reda hurochtidsstuderade arbetarnaMan

utarbetakundesammanställt dettarörde sig. Närkroppar manman
följaktli-blevStudiernaeffektiviserade arbetet.standardrörelser som

varjeträngde in iPlaneringssystemenmänniskan.sättett att styragen
oanvändbar.kunskapengjorde denmänniskas liv och egna

självkritiska tänkte2.6 De

två exempelhuvudnummer1970-talet kan viUnder nämna som
kommu-sektorn. Detkommunalaplaneringstänkandet inom den är

3Yvonne livet till rätta.Hirdman. Att lägga
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långsiktignalekonomisk planering KELP och kommunala gemen-
planeringsförutsättningar GPF. mittenI 1970-talet dykersamma av

samhällskritisk bok systemsamhället författad profes-en upp om av
Erik Rehnman. I Boken han tio förslag skulle medverkasor gav som

till verkligt ökad effektivitet i kommunerna: "Det endast männi-är
skorna själva kan samhälle helhet fungerar.avgöra när ettsom som
Experter förstår bara påsig delarna. Därför förnyelse de-är en av
mokratins former nödvändig, vilket i kräversin experimente-tur ett
rande. Glöm därvidinte demokratin bara konfliktutjäm-inte äratt en
ningsmetod kanske framförallt föränderligti samhälleutan ett en
metod för människorna själva diskuteramisstag, ochpröva, göraatt
läraf strålkastarenHan riktar problemet med ideologi för-en som
härligade fakta, framtagna och uttryckta Värderingarexperter.av an-
sågs inte underlag för ställningstaganden och beslut.passa som

Ett halvt decennium blir faktaproducerandesenare en annan pro-
fessor väldigt självkritisk. Bo Hedberg skriver i bok med undenu-en
briken Handbok för omäktiga: "Experterna, känner den in-som
formella organisationen och sedan länge deinsett egentligaattsom
besluten fattas under förstadier och beredningar, samspelet medser
lekmännen fråga taktik och upplysning för underlättaattsom en om

beslut folkvalda måsteDe upplysas och påverkasatt ett accepteras.
ställningstaganden".5till riktiga Boken handlade samspelet ochom

maktfördelningen mellan lekmän och Hedberg vill med sinexperter.
bok visa lekmännen eller de förtroendevalda vårmaktlösa i tidsatt är
samhälle: det"När dags för det formella valet, beslutet, vårär an-
märkning alla andra alternativ överspelade.är snöboll harEn satts
rullning och nådei den försöker lavinen. Bakom förslagetstoppasom

ligger utredningar och expertis. Den vill plädera för alterna-ettsom
har redan påtiv förhand handikapp". En liknande slutsatsett grovt

kommer Maktutredningen fram till: "Makten den offentliga sek-över
enligt skall vilateorin hos de valda kom-torn, representanterna,som

de facto i utsträckning tjänstemän ochutövasstormer experter.av
Systemets makt ökar, makten minskar".över systemetmen

Storstadskommittén det dags för förändratäratt synsätt.ettanser
Istället för lägga livet tillrätta, borde uppgiften "rättaatt attvara
till det ligger i för livet".vägensom

4Eric Rhenman.Systemsamhället.Bokförlaget Aldus. 1975.
5Bo Hedberg.Konsten inflyta förHandbok omäktiga. Liber 1980.att -



55PolitikSOU 1996:177 styrtsom

Kapitel 3

Politik styrtsom

Inledning3.1

i politiskadetnågon reaktionmeningEgenmakt iär mot sam-somen
brukaringenjörskonsten. Dettasocialakallas denmanhang brukar

välfärdsstaten.helakritikuppfattasonödigt iblandtyvärr avsom en
kritikdefinitivtskaSå naturligtvis inte, detdetär avsom ensesmen
Välfärdvardag.befälet sinmöjlighetindividens roll och överatt ta

något politi-innehållbåde främstochbegrepphar setts somsomsom
grundlades i1960-taletundersynnerhetfördelar/producerar. Iker

kretsade debattenlivetpolitiskaI detutsträckning dethög synsättet.
självfalletDetskulle kunnahur mycket kranarna öppnas.kring var
Sten la-välfärdenmateriellamedborgarna. Den växte.uppskattat av
ekonomisådan växandesituationi folkhemmet. Ides till sten aven

logiken lagenpolitiskaföljer ofta denreformutrymmeoch stort om
missnöje"förväntningarnasErlander taladefler löften. Tage om

för".1ledsnaskanågontingverket visjälva inteoch det iär varasom
med-dentolkningenvåld historien brukarbäraUtan attatt vara

Erlandersfå reformer. Men idelotåligaborgarna över att av nyavar
också välkomna.i principdetta ärofta citerade uttalande sägs attatt

hissatmedborgarnaellerpolitikendetdetMen somvarvar, omvem
gårTroligenosäkert.så milda graddenförväntningarna till ärupp

1970-någonstans börjanitillsymbios. Framtaladet att avom en
reformhegemoni.kallas förrådde något skulle kunnatalet som

planhushållningsstriden 1940-taletframföralltundantagMed av
välfärdsstatensstyckeni1950-talet harATP-stridenoch stora ex-

i relativ konsensus.pansion skett

egenmaktsperspektivfrånvaron3.2 Närvaron eller ettav

det fun-egenmaktsperspektivet Harmedhistoriskthur detMen är
tagit sigså ochi fallnågot har detnamnet Hurnits ut-värt sett ut

diskussionernastuderafrågorna vi valtharbesvaratryck För attatt
Områden behandlarvinågra strategiska beslut.vid större senaresom

ABC". 1995."PolitikensBjörn Elmbrant.
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och utpekar möjliga för stärka individens bestämmanderätt.attsom
områdenDe vi kommer koncentrera kring bostadspo-att är:som oss

litiken miljonprogrammet, kommunsammanslagningsreformen,
skolan, och den offentligt organiserade och producerade fritidsverk-

Ärsamheten. Vilket har varit det förhärskandesynsätt det ovan-
ifrånperspektivet eller underifrånperspektivet Går det överhuvudta-

rekonstruera begreppet egenmakt denget att allmänna politiskaur
debatten Att begreppet har idéhistoriska vi, harrötter detvet men
kommit till uttryck allvar i den politiska processen Källan iär
första hand den politiska sådebatten den förts i riksdagen och isom
massmedia. Tiden har begränsat sådjupare in itränga än äm-attoss

vi tvådessa källor ganskanet, bra bildtror att hurmen ger oss en av
debatten förts och egenmaktsperspektivet överhuvudtaget varitom
närvarande vid de politiska besluten.stora

Såvitt vi kunnat konstatera rådde i politisk konsensus understort
1940-talet åtaskulle sig tidigare föratt störrestaten änettom ansvar
medborgarnas välfärd. Något egenmaktsperspektiv fanns knappast.
Välfärdsstaten sågs befriaren. dåvarandeModeraterna, Höger-som
partiet, kom med sitt handlingsprogram "Frihet och Framsteg att
ansluta sig till välfärdsstatsidén. På i alla livets områdenstort sett
formulerade de konkreta mål för i syfte Ökastatens attengagemang
folkets välfärd. Det dock arbetarrörelsen ledde utvecklingen.var som
I dess efterkrigsprogram finns intressant skrivning i välvil-en som en
lig tolkning skulle kunna egenmaktsfrö: "All planering,ettses som
all samverkan, all förorganisation med begränsningarsig och band.

kanDe brukas till skapa likriktning och underkastelse. Men deatt
kan också bli medel för utlösa de mångas självverksamhet, dematt ge
känslan den frihet det innebär med och bestämma överattav vara
sitt öde, dra för den omkrets där dengränserna enskilde,eget iupp
hägn den trygghet organisationen skänker, kan fritt utveckla sinav

egenart".2personliga Här finner vi del intressanta ord och tanke-en
gångar vi de facto känner frånigen dagens debatt egenmakt.som om
Det skrivs gränserna för den enskildes omkrets". behandlarDetom
någon form geografi. Det någondärför iär meningav synonymt att
jämföra med dagens debatt makten sin vardag elleröver maktenom

sin geografi.över
Dåvarande finansministern Ernst Wigforss sammanfattade väl-

färdsstatens befrielseverkan. Folket kunde "kalla för med-man nu
borgare istället för undersåtar. förnekarIngen här har framförviatt

frigörelseprocess ökad självständighet och ökadoss getten som

2Arbetarrörelsensefterkrigsprogram.De 27 punkternamedmotivering, 1944:218.
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frihet".3känsla individuell visstOch det Statens insatsrätt.av var
skulle förse medborgaren med slags frihetsnäringattvara en som

tillåta gårskulle utveckla frihet.och personlig sfär det inteMenen av
spåra konkret egenmaktsperspektiv.att ett
Dåvarande statsministern Erlander lanseradeTage i broschyren

från 1962 socialdemokratisk tolkning begreppet valfrihet Val-en av
frihetens samhälle. skriften frihetI hävdades för den enskildeatt var

välja den sysselsättning och det liv han önskade och inte gjordesatt
beroende brister i samhällsorganisationen. Människor skulle inteav
tvingas till begåv-liv inte motsvarade deras önskningar ellerett som

fåning. Genom solidariskt samhälle kunde alla möjlighet levaett att
anlagfoch utvecklas efter sina Storstadskommittén har inga problem
målsättningen.skriva under den iDet valet metodäratt av som

går.skiljelinjen sågsIden tidsanda präglade politiken fortsattsom en
utbyggnad det offentliga förutsättning förrummet attav som en
uppnå målen.de önskade facitMed i hand kan vi konstatera detatt
bästa ibland blev det godas fiende. Individens fönnins-eget utrymme

i förkades allt utsträckning.stor
uppehålla någoti detta sammanhang viktigtDet vidär att oss

årtionde1960-talet. i dettaDet bland beslutet mil-är annatsom om
jonprogrammet Först kan vi konstatera Sverige förändradestas. att
rejält under detta decennium. De politiska omvälvningarna kring

ifrågasättande1968 innebar inledningen diskussion ochen om
människans välfärdsbygget.roll i I de politiska partiernas program
från 60-talets början kan inte märka mycket den polariseringman av

årtiondet.kännetecknade slutetsom av
frånSocialdemokraterna skriver i sitt 1960: "Samhälletsprogram

gemenskapsformer har oförvålladotillräckliga för brytavisat sig att
isolering och möjligheter till levande mänskliga kontakter. Demo-ge
kratins former och det demokratiska organisationslivet haryttre
främjat samhörigheten mellan människorna, ändå förmåttintemen

alla upplevelse verklig gemenskap och delaktighet ige en av sam-
sågshällslivet". förvissoDet intressant analys. Problemetär en vara

människors utanförskap eller bristen verklig gemenskap.
såpassSamma problem vi brottas idag identifierades tidigt.medsom

NågotMen i analysen brister det. otillräckligt eller fungerade intevar
det skulle. Kommersialismen utpekas negativ faktor.som som en

ståringenstans iMen finna det starka samhälletprogrammet attatt
i sig kunde ha bidragit till utanförskapet. förkunnadeProgrammet

3Artikel i tidskriften Tiden 1948.
Tage från "Planhushållningsdebatten".Erlander här refererad Lewins
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dock behovet förankra demokratin hos hela folketattav genom
beslutanderättenspridning och decentralisering alla de fall"en iav

låter pådär detta förenas med medborgarnas kravsig gemensamma
frånejfektiv förvaltning och planering hämtar viI samma program

vår sådanvad enligt mening blir följdenanalys överen som av en
förankring: "Människor med självständighet och trygghet harinre
de bästa förutsättningar samarbeta och förverkliga denatt gemen-
skap socialdemokratin eftersträvar".som

frånSveriges Kommunistiska partis 1961 revideratI program
någon1964 finns ingen antydan till kritik välfärdsstaten imot att

Någonmening kunde bidra till utanförskap. egenmaktsliknande dis-
kussion fördes överhuvudtaget inte.

sina 1956, här kom-Högerpartiet hävdade i grundsatser antagna
programskrivningar blandpletterade med andratexter annat attur
såsocialpolitiken borde utformas det personliga och"att ansvaret

ocksåden enskildes främjas". Partiet försvarade den kom-insatser
"befordrar bygdesamhörig-munala självstyrelsen, eftersom denna

folket medansvariga vårdenheten och kretsar direkt igör stora av
allmänna angelägenheter". finns inte mycket skulleAnnars somav

förespråkadekunna kallas frön till egenmakt, ägarmakt. Desnarare
maktdelning ägardemokrati" medsamhällelig kalladesen som mo-

tiveringen: flera kapitalbärare samhälle har, desto blir"Ju störreett
fåroch maktfördelningen och desto möjligheter destörreansvars-

enskilda individerna hävda sig".att
frånCenterpartiets 1959 menade den ökade väl-I attprogram man

självständighet:färden öppnade möjligheter för gradstörreen av
grundläggande tillgodosetts, träder vid högre"Sedan de behoven en

önskemålstandard personligt präglade behov och alltmer förgrun-i
återfanns också såden". kritik det kalladeI programmet moten ex-

Två motmediciner ordinerades. allmän-pertväldet. möjliga En högre
ansågsbildning och förstärkt lokalt lämpliga motmedel.ett styre vara

folkpartiet hävdades det i 1962Inom ett antaget attprogram sam-
i mänsklig skaparkraft"hället inne skede med frigörelseär ettnu av

demokratiska samhällen skede, då"nu fört västerlandets in i ettsom
välståndpersonlig frihet, social trygghet och ekonomiskt kan till-

komma alla
politiskaDet den miljön under 1960-talets början. Men snartvar

blåsa för övrigt, iskulle vindar inte bara i Sverige helautannya upp,
kårhusockupationenVietnamkriget, ochvärlden. Protesterna mot

Almstriden" helt tonläge. Proteströrelsema harteckenär ett nytt
mångasamlats under kulturradikalismen dem. Dennaär ettnamn, av

mångahar betecknats proteströrelse det civilamotav mer som en
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samhällets moraluppfattning statsmakten. Men deän mot tre ovan
givna exemplen uttryck för "makten". Detär ett protest motmer en

vårenligt analys möjligt 1960-talets politiskaär att protesterse som
till dagens diskussion egenmakt.roten om

individensEn underordning.protest mot
Ett frö egenmaktsperspektiv den medvetne konsu-ärannat attur

föremålblir ideal. Slit-och-släng-kulturen blir förettmenten nytt ett
ifrågasättande.ökat Det handlar i och för sig inte i första hand om

makt, ökat individuellt för sig själv och andra ochettmen om ansvar,
inte minst den miljön.gemensamma

tvåEn med delvis förtecken,andra drygt mil-protest, attannan var
joner människor skrev protestlistor till försvar för kristendomen

skolschemat. Olika motrörelser för moralisk upprustning kul-
sågminerade och parti sin främsta uppgift bekämpaett attsom som

sekulariseringen och det moraliska förfallet, Kristen Demokratisk
Samling, bildades 1964.

alltsåpolitiskaDen tyngdpunkten har förändrats vid slutet de-av
cenniet. Flera partier reviderathar sina influe-Kan tänkasprogram.

hållningrade medborgarnas kritiska börjar konkretaav mer mer
skrivningar medbestämmande och delaktighet dagens ljus.om se
Moderaterna har exempelvis i sitt frånhandlingsprogram 1969 gjort

fråga:medbestämmandet i arbetslivet till viktig nödvän-"Det ären
digt söka skapa meningsfulla arbetsuppgifter Genom breddaatt att
och fördjupa arbetslivets demokrati kan förbättra den enskildesvi
möjligheter påverkaöverblicka och arbetsli-sin situation iatt
vet...Frågorna arbetslivets demokrati måste därför föras framåtom

alla sektorer vårt Handlingsprogrammetinom samhälle konsta-av
mångavidare nåsmedborgare offentligainte de initiativenterar att av

"därför de saknar kännedom rättigheter eller andrasinaatt om av
Ävenskäl förmår måttinte initiativ". med dagens dettamätt ärta

skrivningar.ganska radikala ocksådet finns här iMen den senare
skrivningen bäring till miljonprogramsområdena.dagens situation i

medel nårDe och riktas inteidag heller önskvärd effektresurser som
mångai stycken.

frånCenterpartiets 1970 betonar decentraliseringspers-program
pektivet. Besluten samhällsangelägenheter "skallom gemensamma
fattas så individerna Vidaremöjligt". anknyter tillnära som man en
deltagardemokratisk tradition i skrivningen samhälletsatt sty-om
relse skall grundas medborgarnas aktiva deltagande.

Även vänsterpartiet börjar kring enskildesden möjlig-att resonera
påverka frånhet sin vardag. I 1967 ingick skrivningaratt programmet

"självverksamhet" i kvarteren och i kommunala kulturanlägg-om
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ningar. Med hjälp kulturen skulle skapa ökad "kollektivenav man
sådan ansågs viktig för "denoch individuell aktivitet". En vara per-

måste ingå demokratiskt samhällslivsonlighetsutveekling i ettsom
svårtMed undantag medbestämmandelagstiftningen detär attav

gårockså spåraunder 1970-talet egenmakten. Kanske det hävdaatt
år,valförlust första 44 kon-socialdemokratins 1976, denatt var en

Också under desekvens växande kritik den starkamot staten.av en
svårtregeringsåren 1976 1982 det finna förslagborgerliga är att-

Några påmedborgarnas makt sin vardag. exempelökade översom
bötesföreläggandet förfrihetssökande reformer skulle kunna attvara

tillåtetdet blevden gick röd gubbe bortmot togs samt att attsom
friggeboden.snickra ihop liten denstuga tomtenen egna

påbörjassocialdemokratin stundtals mycket hätsk debattInom en
spåravisjälvförvaltning. Och just i denna politiska debatt kan deom

årverkliga till det tio skulle kommarötterna över attsom senare sam-
las under begreppet egenmakt.

står1980-talet individen i för den politiska debat-Under centrum
Såväl kraftervänsterkrafter med fömyelseambitioner medten. som

diskutera människorsnyliberala förtecken sig i hög gradägnar att
från auktoriteter. socialdemokratiskafrigörelse olika Dentyper av re-

åråterkommitgeringen till regeringsmakten efter i opposi-sexsom
Holmberg.tion inrättar civildepartement under ledning Boett av

förnya offentliga sektorn och stärka medbor-Uppgiften denattvar
följandeinflytande densamma. Holmberg självBoöver gavgarnas

fögderi: "Olof Palmeförklaring till tanken bakom hans presente-nya
rade idén skapa departement för skulle blimig...Detatt ett nytt ett
departement medborgarna myndigheterna. uppgiftför Minmot

modellen,skulle försvara det bra den svenskaiärattvara som men
förbättringar".5självkritiskt komma påsamtidigt

IndustriförbundetSvenska Arbetsgivareföreningen och lanserar
på dig själv". Debatten1979 den kontroversiella kampanjen "Satsa

så "pysslingdagisen" rasade, kraven föräldra/per-de kalladeom
någrasonalkooperativ inom barnomsorgen ökade, för bara nämnaatt

så,kalla denexempel. Gemensamt för denna revolt, kanom man nu
individens frihet eller förverkliga sigden handlarär rättenatt attom

restriktioner. LO i mitten de-själv i strid med traditioner och avger
cenniet skriften Offentliga samtal". denna sammanfattar BerntIut

"Allaförvän-Lindholm intressant analys egenmaktsperspektiv:en ur
uppifrån. ochlösningarsig Man inte initiativ sättaär tatar attvan

5 refererad Möllers Brukare och klienter i välfardsstaten. Pu-Bo Holmberg. Här Tommyur
blica 1996.
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Därmed dör till sistalltidhar andra gjort.verksamhetenigång Det
saker och ting imedborgarnaförmågan och tanken hosockså att ta

händer".6egna
karakteriserasströmning kom1980-taletsdel i dennahelEn att

i det,rimlighetenvärderavill inte här ochegoism. Vi utannusom
prägladesi hög grad renässans1980-taletbara konstatera att av en

individen.för
några årtiondengenomgångfragmentariskmycketDetta avvar en

egenmaktsglasögon.med

slutsatserSammanfattning och3.3

beskriva degenomgång naturligtdethistoriskaEfter denna är att var
in-egenmaktvad begreppetstår relation tillidag ipolitiska partierna

diskussionförnyadedendefinitiv konsekvensnefattar. En omav
varda-maktenegenmaktsdiskussionen, överrollmedborgarens som
fråge-tvingats förapartiernapolitiskaframkallat deär att uppgen,

dagordning.ställningen sin
världprogramskriften "Enisamlingspartiet hävdarmoderataDet

rimligt-emellertid livet inte"Problemetmöjligheter"full är attatt:av
med vardagenharåt detnågot sigkan utövervis ägnar sommanvara

får kon-kulturellt desocialt ochutvecklasmänniskorskaffa. Att omatt
arbetsliv, kultur-tid påuppmärksamhet ochhuvudsakligasincentrera

människormed hurillasocialtoch överenstämmeryttringar umgänge
styrkaså dendet ifaktiskt fungerar Detnormalt ärär tvärtom att som

kanindividerden vardagenkontrollenoch överansvaret ger, somegna
samhällslivet".gå till andra sfäreroch vidareväxa av

beskriverVäxjö 1996itillCenterpartietsI stämmanrapport man
lösa"församspelarmänniskordärlokalsamhället attsom en arena

måste människornaPå dennaangelägenheter". arenagemensamma
inflytandemåste"Medborgarenfå till störresäga ettatt om:mer

innebärlokalsamhället. Detvardagforma ioch möjlighet sinöver att
samhällets service".förökatmöjligheter att ta ettatt ansvar

innebärakomvälfärdsstatenutformningenInsikten attattatt av
be-medborgarnanågon problemenskulle lösaannanpolitikerna

från medborgarenflyttadesså "Egenmakten ochskrivs här: ansvaret
produce-centraltStandardiserade ochpolitiker ochtill tjänstemän.
utform-storlek, lekplatsenspå klassrummensrade modeller svargav
innehål-boendet för äldre Rapporteninnehåll ochskolbokensning,

Offentligaframtid.utveckling ochÖBernt i välfärden. BamomsorgensLindholm, Barnen
LO, 1985:76-77.samtal,
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ocksåler kritik 1980-talets modeller för ökat medborgerligt in-en av
flytande: "Människor har på undersåtartröttnat i vänsternsatt vara
storskaliga och centraliserade samhällsmodell, vill heller intemen
reduceras till kunder högerns köp-sälj-system.i Medborgarrollen
måste innebära så". Sammanfattningsvisän hävdar centerpar-mer
tiet "Centerpartiet måste återföravi makten tillatt: med-attanser
borgarna samtidigt tillvaravi marknadens möjligheter ochtarsom
det politiska inflytandet".

I Vänsterpartiets vid dess kongress 1996 finner viantagetprogram
också egenmaktsresonemang: "Varje människa behöver ha makt

sitt liv, kunna påverkaöver sin situation och välja sin Honeget väg.
behöver också gemenskap och samhörighet, familjen ochi släkten
och bland arbetskamrater ochvänner, grannar". Programmet fort-

vårt"1 samhälle avståndetsätter: alltför åmellanär sidanstort ena
den enskilda människan vardagen åi andra sidan politikerna, nä-
ringslivet och arbetsplatsema. Många känner vanmakt inför de

krafter deras liv...0lika former bogemenskap el-styrenorma som av
ler självförvaltning boendeti ska och stödjas".uppmuntras

Också hos folkpartiet finns människans maktför-resonemang om
hållande till sin vardag: "Politiken kan människor tilluppmuntra ett
ökat medborgerligt ansvarstagande överföra funktionerattgenom
från centrala till lokala nivåer; från offentliga förvaltningar till frivil-
liga sammanslutningar. Stat och kommun bör överföra drift delav en
verksamheter till exempelvis ideella föreningar. måsteDet finnas ut-

och möjligheter för ideella vårdinsatser ochi utbild-rymme omsorg,
ochning kultur; bistånd och totalförsvar: kanDetta människorge

ökad makt vardag,sin också stimuleraöver till det aktiva med-men
borgarskap livsluft".7demokratinsärsom

MiljöpartietI de Grönas partiprogram från 1994 finner vi också
skrivningar med bäring till egenmakt. "Vår ideologi decentralis-är
tisk. bygger påDen uppfattningen koncentrationen makt ochatt av
ägande fjärmar frånmänniskor vår naturliga miljö och begrän-oss

vårt direkta deltagande I ochpoängterarprogrammetsar man an-
vänder begreppet deltagande demokrati". "För människor iatt

utsträckning idag ska kännastörre och krävsän delak-ta ansvar mer
tighet och deltagande beslutsprocessema".i ocksåDe har klara
skrivningar och förmånöverväganden till för användandestörreett

folkomröstningsinstrumentet. "I dagens verklighet direkt de-ärav
mokrati möjliginte begränsadi utsträckning...Vi vill be-än attmer
slutande folkomröstningar möjliggörs på alla nivåer".

7Frihet Liberala idéer förväxa. mänskligaresamhälle".att Folkpartiet liberalerna, 1996.ett
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svårare härleda di-detinom kristdemokraternadebattenl är att
utgångspunkt vardags-i medborgarenssinrekta tarresonemang som

utvecklaoffentliga. handlarsituation i relation till det Det attmer om
därsmå familjens roll. Detnaturliga och stärkade gemenskapema är

andra individersampel medmänniskan utvecklas och genomsom
riksting höstenpersonlighet. Vidutveckla sin unikakan extraett

på insiktföljande skrivningar: "Bristen1993 bland annatantogs om
samhällslivarbetsliv ochtill familjepolitik, idetta har bidragit att

står medpå stridhar i principenövrigt organiserats sättett omsom
på fungerandebetydelse.små gemenskapernas Bristende nära ge-

meningsfullhet och upplevakan finna sigmenskapei; där människan
främlingsskap och frustration".värdefull, kan leda tillsjälv som

betoningKristdemokraternasegenmaktstanken liggerNärmare
kompetensnivåerisyftar till fastställa olika"subsidiaritet attsom
det litenPrincipen innebärall mänsklig organisation att gemen-en

beslutaför och självskall denskap själv klarar hanteraatt ansvara
små gemenska-skall stödja deöverordnade gemenskapemaDeom.

uppgifter de underord-kompetens.bevara denna Deatt somperna
effektivt fyller skall överordnadeintenade gemenskapema sättett

bevis-för. Subsidiaritetsprincipen innebärgemenskaper attta ansvar
nivå dess funktionvill beröva lägrealltid vilar dembördan som en

måste ni-bevisa den lägrefrihet och Deoch därmed dess attansvar.
tillfredsställandevån stånd sin uppgiftfullgöra sättär ettattur

nivån bättre. Principenkan det mycketden högre äroch göraatt en
på plats".maktfördelningsprincip; makträtt rätt

fli-debatteratssocialdemokratiska debatten har egenmaktendenI
ursprungligen lanserades därtigt. naturligt eftersom begreppetDet är

1996 dis-partikongressenpartikongressen 1993. Vid deninför extra
vardagsmakten, kongressprogram-kuterades egenmakten, eller som

diskussionunderlaget förIanvände begrepp.synonymtmet ensom
1996 uttryck-partikongressenpolitikens riktlinjer inför den extraom

mångt verket välfärdssta-mycketsjälvkritik det i ochövertes egna
starkt...kanskeavseende blev förnågot"det starka samhället iten:

på mellan Per-förlorade del det personligavi vägenansvaretaven
reformer". Ifolkhemstal och 1970-taletsAlbins programmetstora

i sittStorstadskommittén gjordekonstateras, sättsamma som
sinmånga vanmakt imänniskor kännerförsta delbetänkande, att var-

inflytandemänniskors önskanfinns: skillnad mellandag. Det "en om
konsta-inflytandebegränsade möjlighet till Programmetoch deras

"Samhället blir alltmermånga vilsnasvenskar "känner sigterar att
Många beslutenkännerkomplext och förändras hela tiden. överatt

Samtidigt vill alltflerderas huvuden.det händer fattas över varasom
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med och bestämma. mångaMen finner till inflytande.inte vägarna
politikensEn viktigaste uppgifter därför möjliggöra sa°-är att ettav

dant engagemang...Människ0rs brist på makt den vardageni äregna
resursslöseri för samhället, arbetslivet och individenett

såledesVi kan konstatera den politiska debatten ringat inatt ett
område människan och makten hennesrör vardag. Fleraöversom
partier uttalar med ibland förbluffande tankegånglikhet attsamma -
stärka medborgarens makt sin vardag. Vardagen har blivitöver ett
politiskt modeord. just dettaI ligger intresse och uppvärde-ett nytt en
ring det operativa till förnackdel det konstruerande. Vi har beskri-av
vit hur politiken under i hela efterkrigstiden varit inriktadstort sett

planering och konstruktioner och via dem konstruera den goda,
fria människan. kan iDet det sammanhanget inflikas det kanatt ses

smula besynnerligt välfärdsstatens teoretiker i uppgiftenattsom en
befria människan inte den vardagsdemokratiska dimensionenatt sett

i problemlösningen. Det verkar oerhört viktigt perspektivettsom
politiken helt enkelt saknas. Men här och kan vi finna intressantavar
spår individens roll i samhällsbygget. enskildeDen medborgarenom
har ibland hamnat i kläm. Detta kan ha sin förklaring i byggetatt av
den svenska välfärdsstaten har skett under relativ konsensus.stor
Emil Uddhammar, forskare, har politiskt delat in 1900-talet i fyra pe-
rioder. Under den första frånperioden början seklet fram till dessav
mitt konfliktnivån avseende de offentligasär befogenheter mycket

Årenlåg. 1949 till 1959 Uddhammar präglade ökadanser vara av
konfrontation i exempelvis ATP-striden. Under 1960- och 1970-talet
återgår klimatet till liknande förstadet halvseklets. Slutligen under
1980-talet distanserar sig frånmoderaterna socialdemokraterna.
Uddhammars slutsats "den ojfentliga underär expansionen nit-att:
tonhundratalet skett konsekvent och principiellt grundatutan mot-
stånd från något Några väsentligaparti. punktvisa undantag har fun-

största".8ATP,nits; och löntagarfonderna deäromsen

8Emil Uddhammar."Partiema ochden Enanalys statsteorieroch svenskpolitikstorastaten. av
under l900-talet". City University Press Stockholm 1993:461.
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Kapitel 4

perspektividéhistorisktEgenmakt ettur

Inledning4.1

efterle-ochfolkvälde", demo-demokratiagrek."Demokrati av
bokstavligenbetyder"härska"krateo"valde",den kratia av--

åsik-kanråder enighet. Däremotfolkmakt eller folkstyre. Härom
ochstyrande folketskall definiera detbryta hursig omterna manom

skall kunnaför folketmåste uppfyllasvilka förutsättningar attsom
C1förverkliga sin rätt att styra

intro-samband medtagit fart idemokratidiskussionDen som ny
idé-delegenmakt intet Enbegreppet sättduktionen är avny.av

frigöraupplysningsñlosoñnsspåras tillgodset kan strävan attom
direktdemokrati prak-kraft eller till deninneboendemänniskans som

Vår kapitelavsikt i dettai det antika Aten. ärtiserades att resonera
diskussionenaktualiseratshögsta gradtvå ibegreppkring avsom

de-representativamellan denspänningengällerkring egenmakt. Det
deltagandet, mellandirektamedborgerligamokratin och det att vara

sådantinaturligtvis vanskligtDetoch självstyrd är att ettatt styra.
tillbakgrundomfång beskriva ochförsökabegränsathär enge en

pågått så lång avsnitttid. Dettaunderutvecklingdemokratisk som
studie,vetenskapligsåledes empiriskskall inte snarareenses som

pågått pågår.ochdemokratidiskussionexposé över somensom en
historisknödvändigtvår uppfattningdet enligt göraMen är att en

demokratidis-politiskai den modernatillbakablick och nedslaggöra
mellan begrep-och spänningenavvägningenför belysakussionen att

aktualiserat.egenmakt hardiskussionen ompen som

direktmedborgerligtRepresentativitet och4.2

deltagande

ellerväldigt vidatvå naturligtviskanbegreppDessa enses som
tolkningar. De skamängd olikatilloch upphovsmula diffusa enge

dockdemokrati. Detkringrubriker till är ettett resonemangses som
andradiskuteramöjlighetnämligenval.medvetet Det attenger oss

Nationalencyklopedin.Ur
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närbesläktade frågeställningar och sådanaExempelmotsatspar.
representativ demokratiär och direkt demokrati,motsatspar central

planering och lokal autonomi, offentlig maktutövning och det civila
samhället, nationella demokratiska beslut och lokala demokratiska
beslut. Allt detta behöver inte nödvändigtvis upphov till skarpage
motsättningar, det Viktiga avvägningar detär gäller begrep-närmen

egenmakt. Begreppen anknyter förvisso till frågeställ-klassiskapet
ningar inom den politiska filosofin, de alltjämt högaktuella iärmen
vår tid.

4.3 Olika demokratidefinitioner

"All makt utgår från folket", heter det i regeringsformen. Det är na-
turligtvis bokstavlig tolkningnärmast begreppet demokrati.en av
Men springande diskussionspunkt vad Och hur mycketär överen
Timbro idé" utvecklade inom för projektet Makten och fri-ramen
heten kring demokratins verkningskrets.ett "Demo-resonemang
krati betyder ordagrant folkvälde, alltså folket vadMen äratt styr.
det folket demokratii Påöver den punkten finns hur under-styren
ligt det kan mycketinte enighet blandän varkenstatsvetare,vara,

§2klassiska eller Såvälmoderna omfånget demokratins poli-av som
tikens verkningskrets i väldigt hög grad värderingar. Dettastyrs av
har varit diskussionspunkt sedan demokratins genombrott i Sve-en

Sårige. kommer det sannolikt förbli.att

4.4 Den antika direkta demokratin

Demokrati beteckning statsskicket har främst underanväntssom
två perioder, dels i de antika stadsstatema cirka 500 fKr till cirka
300 fKr och dels efter franska revolutionen 1789. Skillnaderna i
dessa epoker emellertid Fleraär centrala element i vad vi idagstora.

modern demokratiuppfattning saknades i den antikamenar vara en
demokratin. Den antika demokratin innefattade inte allmän och lika

för alla. Kvinnor, invandrarerösträtt och slavar frånuteslutna del-var
tagande i politiken. heller någonfanns kritisera fattade be-rätt att
slut eller bilda oppositionsgrupper. En viktig skillnad attannan var
grekerna inte förknippade demokratin med representativitet. Den
grekiska demokratin direkt demokrati.var en

Medborgarna, den minoritet hade i Aten samlades pårösträtt,som
mötesplats för fatta direkta beslut sina angelä-atten gemensam om

2"Vad demokrati Nyläsningär klassiker". Timbro 1987.av
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politiskatypisk förallsdemokratin inteantikagenheter. Den är sty-
byggdeheller. Denöverlevde intehistorien. Denrelseskick genom

praktise-denFramföralltförutsättningar.speciellaalldeles att
eller stadsstaten.stadengeografiskbegränsatrades utrymmeett -
utbredning ochbåde geografiskgällerbegränsningar vadsinaTrots

inflytandedemokratinsdirektaomfattades den, har denvilka avsom
demokra-västerländskafrågeställningarna inom dencentraladeöver

alltjämtvarit ochtidebatten är stort.

demokrati i nationalstaterRepresentativ4.5

uppkommersnittmoderntstyrelseskicketrepresentativaDet merav
revolutio-och amerikanskaefter de franska1700-taletinte förrän

styrelseskickdemokratiskasigfall rörde detI dessa somomnerna.
Med dengeografi.efter nationalstatensanpassadegradi högre var

styrelseskick.intåg moderntskapadesdemokratinsrepresentativa ett
förknippades medpåpeka demokratinändådetMen ettvärtär attatt

Demokratifram till 1700-talets slut.ändabeslutsfattandedirektmer
filoso-demokrati. franskedirekt Denalltså medlänge synonymtvar

sitt infly-skullefolketmenade däremot utövafen Montesquieu att
tillioch ställde detrepresentanter",tande "genom sina motsats

C3 ansåg demokratimånga andra hanlikhet med"demokrati I att var
inte kundeeftersom folket i sin helhetiomöjlighet staterstoraen

överläggningar.tillsamlas
folkrepresentatio-demokrati, ellerrepresentativa formenDen av

Sverigemedeltiden. Iländer redan underi vissadock framväxtenen,
ståndsindelning.byggdaexempelvis tidigt riksdagarinfördes en
parlamentariskavåri modernademokratisjälvfallet ingenDetta var

mening.
folkrepresen-traditionenrättvisande närDet sägaär att att avmer
dessfolket ochdemokratiska idéer,medtation förenas när represen-

då viktig grundharbeslut,myndiga fattablivit suveräna, atttanter en
medborgaredemokrati där allademokrati lagts. Enför modernen
möjligtgjorde detfram ochsuccessivtväljer växer attrepresentanter

demokratiskt iförverkliga stat.storsystemett en
representativt demo-får idéernaFrån revolutionenfranska ettom

spridningmanligallmänkombination med rösträttkratiskt istyre
revolutio-franskagjorde delfortfarandegenomslag. Menoch ökat en

måste direkt demo-byggaverkligt folkstyregällandenärer ettatt
författnings-förespråkarna önskadedirektdemokratiskakrati. De en

3 1992.demokrati". TidenIdéerSven-OveHansson. om
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reform där makten flyttades från nationalförsamlingen representan-
terna till väljarförsamlingama folket.

Det förespråkamaemellertid för representativt demokra-ettvar
tiskt korn prägel Frankrikessätta författning.system attsom nya
Dock innehöll författningen möjlighet via folkomröstningatten upp-
häva beslut fattade i nationalförsamlingen. Det kan efter-ses som en
gift de direktdemokratiska anhängama.

Två förhållningssätt4.6

Det i första tvåhandär huvudlinjer verkat i framväxten detsom av
representativa folkstyret. Det första det praktiska. Na-argumentet var
tionalstaten för för direkt demokrati. Det andrastor argumentetvar

värderande. Folket klararär inte riktigt sitt öde själva.att styramer
Komplicerade beslut krävde specialistkunskaper bara "repre-som
sentanterna" hade tid och möjlighet tillägna sig. Ett uttryck föratt
denna sviktande tilltro till förmågamänniskors gjorde den engelske
filosofen och politikern Jeremy Bentham:

"Om lagstiftare såsin skulle lagarna bli lika dåligaman vore egen
kläderna skulle bli och skulle sin skräddare.som om var en vara egen

Det inte varje kanär sko, sko hargöra gjortsnärman som en men en
kan och svårighet den honom.utan avgörastorvar en om passar

kanEnvar inte skomakare, helst kan välja sinvara men vem som egen
C4skomakare

Andra tänkare har haft positiv inställning till människorsen mer
möjlighet fatta och delta i politiska beslut. En liberalismensatt av
främsta förgrundsgestalter John Stuart Mill menade detatt represen-
tativa krävde mått medborgerligt deltagande:systemet "Detett ärav
uppenbart alla dessa överväganden det enda styrelseskickatt att som
fullt kan tillgodose allt vad social kräver styrelseskickut ärstat etten
där hela folket deltar, deltagande,varje deni offent-minstaävenatt
liga funktion, det värdefullt deltagandet överallt skallär såatt vara

samhällets allmänna utvecklingsgrad tillåter; och detstort som att
slutligt önskvärda mindreinget alla harär del statsmak-än iatt en

utövning".4tens
tvåI dessa tidiga exempliñeras den spänningsynsätt mellan repre-

sentativitet och medborgerligt deltagande aktuella idag.är änsom

4Sven-OveHansson.Idéer demokrati.om
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4.7 Individualismens perspektiv

N idéer individualismenaturrättens fick åter aktualitet underom
1500- och 1600-talen. Utgångspunkten människanatt naturenvar av
har vissa grundläggande rättigheter. De knutna till individen, ochvar
fick inte överskridas eller förtrampas. Ur dessa idéer kampenväxer
för demokrati, yttrandefrihet och föreningsfrihet. utgångs-De bildar
punkt för demokratisk rörelse och demokratiska ideal. Från dessaen
idéer ocksåutvecklas tankegångar individerna kan förenas iattom
kollektiv, i det kan kallas gemenskapsidealet. Idéhistorikemsom
Ronny Ambjömsson skriver hur den gemenskapen styrdes:om sanna
"demokratiska beslut där alla medborgare i Rousseaus mening,var
politiskt medvetna, individer".5självständigt agerande

1900-taletsI gillesocialismen spelar gemenskapstanken viktigen
roll. Som komplement till ställde gillesocialistema kommunenstaten
och det självstyrande lokalt organiserade samhället. Gillesocialis-

menade den lokala kommunen i det framtidaterna samhälletatt
skulle råd med från olika gillenstyras ochett representanterav pro-
ducentkooperativ.

4.8 Jakobinska traditionen

Mot denna tradition kan modern tankefåra ställas. Underen annan
den franska påpekarrevolutionen, Ambjömsson, utvecklas mot-en

idétradition: "Jakobinerna stod inför den svårighetsatt mötersom
alla revolutionärer förverkliga vision och bättreatt ett annaten om
samhälle med människor allainte i avseenden förärsom mogna
denna vision. villeDe skapa människor medborgare detnya men- -
fanns bara de gamla. Och det med dessa revolutionen måstevar som
genomföras. Situationen komplicerades revolutionärerna hysteattav

rousseuansk misstro partisammanslutningar ochmoten representa-
församlingar.tiva C5Det allmänviljan skulle bestämma An-var som

hängare till denna tradition menade denna allmänvilja bästatt ut-
trycktes den revolutionära En särskilt medveten elitav gruppen. som
hade högre förnuft majoriteten deän vanligaett medborgarna.av

4.9 Risken for elitstyre

I modern debatt finns mångadet kritiska till ochär försom varnar
elitstyre, intelligensstyre, eller meritokrati. Byråkratiexpertstyre
ställs folkstyre. Att nomenklatura sinamot kunskaperen som genom

5Ronny Ambjömsson. Socialismensidéhistoria.
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inteuppmärksammatsavgörande makt harbesitteroch positioner
jämförbarinte allssituationenSovjetunionen. Nui forna ärminst
maktposi-starkförvaltningen harsvenskadenmed Sverige. Men en

sådan kritikdiskutera. Enanledningfinnstion det att rymmersom
medbor-medfrågeställningar har göraframförallt intressanta attsom

kunnaförkrävskunskaperskaffa sig demöjlighet attatt somgarnas
demokratiskadeltagande i denreelltpåverka ochbesluten pro-vara

cessen.

revisionistiskademokratidiskussion4.10 Modern -
demokratiskolan

ingårdemokratinföreställningeneller modernavedertagnadenI om
plandjuparemänniskor ärangelägetofta det är ettattattnumer

den demokra-medverkan idessfattas ochbeslutdelaktiga i de som
deltagandetssig. Menvärde ikantiska Det sägas ettvaraprocessen.

långunderdemokratidiskussionenden modernahar präglatproblem
svårt djupareetableradetvarit ochtid. Problemet har ärär ettattatt

valtillfällena.mellandeltagandedemokratiskt
behövdeidealbildendemokratiskaförhållningssätt denEtt attvar

deltagandet Före-faktumtill detrevideras och svagt.att varanpassas
hävdade irevisionismenså demokratiskakalladeför dentrådarna

demokratiuppfattning.elitistiskslagssammanhangdetta ett
hävdadeJoseph Schumpeternationalekonomenösterrikiske attDen

ellermöjlighetfolket harinnebardemokrati bara accepteraattatt
dem".°skaförkasta de män styrasom

olikamellan dekonkurrensverket enbartDemokrati i själva envar
förbe-skullehandlingenpolitiskaDenfolketseliterna röster. varaom
frediskulle de lämnasvalenledningen. Mellanhållen politiskaden
rollMedborgarnasfått i valen.mandat fördeden maktför utövaatt

Så mandatgivnadenlängepåverkan hade uppfyllts.möjlighet tilloch
problem.det ingaåsiktsrepresentativ, fannsmakten var

demokratiuppfattningmonolitiskPluralistisk eller4.11

Statsvetarenkring.givetvis andrafinnsDet motsatspar att resonera
Kommunalpolitik: "Dentvå i sin bokbeskriverOlof Petersson

folkochbaraegentligendemokratin krävermonolitiska ettstaten
ford-demokratinpluralistiskaindivider.antal Denbestående ettav

mångfald själv-finnsindivider ochockså mellandet stat avatt enrar

1992.6 idéserie,Tidenvolym TidensIdéer demokrati",om
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ständiga institutioner och såsomgrupperingar föreningar, kyrkor,
företag, universitet och massmedier. sådantEtt medbor-organiserat
garsamhälle, eller civilt samhälle, förutsättningen förär öppen,en

samhällsordning".7dynamisk och frihetlig

4.12 Tunn, snabb eller stark demokrati

Statsvetaren Rune Premfors, mfl väljer demokratikategori-en annan
sering. Han uttryck för olika demokratisyner, den dentre tunna,ger
snabba och den starka demokratin. I kring den tunnaresonemangen
demokratin hävdar förstai hand främst ska skydda in-att statenman
dividens frihet i samhället. Politiskt därför inteär ettengagemang

mål.primärt "Ett direkt deltagande från medborgarnas sida ärmer
orationellt".8både orealistiskt och denI snabba demokratin fokuse-

konflikten mellan eliten och "Demokratins berättiganderas massan.
ligger främst deni det effektivasteär fördel-utjämnasättetatt att

detningen goda samhället. Folkomröstningari och opinionsun-av
dersökningar såledeskan snabba på folkopinionens genomslag i po-
litiken Slutligen i den starka demokratin författaren attmenar
denna skulle föruttryck försök till avvägning mellan indi-ett ettvara
vidualism och kollektivism och dialog mellan medborgarna. Denen
starka demokratin "förverkligas den utsträckningi vanliga män-som
niskor tillfälle samtala och samhandla kringattges gemensamma
angelägenheter på kvalificerat För detta krävs tidsätt. iett änmer
den snabba demokratin och tillit deni demokratin.än tunnamer

Demokratidiskussionen upphov till mängd olikasomger synes en
tolkningar, definitioner och diskussioner. såledesfinnsDet rikhal-en
tig och modern begreppsflora. Vi har valt bara någrakort beröraatt
frågeställningar berör spänningen mellan representativitet ochsom
medborgerligt direkt deltagande. vårI tolkning begreppen vill viav
också inrymma den i högsta existerandegrad spänningen mellan lo-
kal och nivå,central mellan individuell bestämmanderätt och över-
gripande beslut, mellan de valdas makt och folkets makt. Allt detta

diskussionen egenmakt framkallar. Det den engelskeärsom om som
professorn i politik och sociologi, David Held konstaterat: "I histo-
rien...ingår striden huruvida demokratin ska innebära formen av
folklig makt innebärsom medborgarna engagerade själv-iäratt

och självbestämmande eller hjälpmedel för fatta beslutstyre ett att

7Olof Petersson."Kommunalpolitik. Publica 1992.
8Premfors, Sandqvist,Sanne.Demokrati i storstad.Stadsdelsnämnderi Stockholm. Carls-

1994.son
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mellanrummedde beslut jämnamedel för legitimera rös-ett att som
makten-representanterna.9fram tilltas

4.13 Deltagardemokrater

eftervanligareemellertid allt1960-talet blev det strävaI slutet attav
så deltagarde-kalladeför idealbilden. Depraktiken iställetändraatt

livsformmåstedemokratinhävdademokraterna att ses som enmer
LundqvistLennartStatsvetareninstitutionelltän system.ettsnarare

nivåerpå olikavid besluten ideltagandethögre"Ju är sam-menar:
"C10demokragradenhället, desto högre är av

delhandlade tillförändringarpolitiska1960-talets stor om en
årtiondeuttrycksformerna. Detde demokratiskabreddning ettvarav
ochbyalagsolidaritetsgrupper,bildandedemonstrationer,med an-av

institutioner,mån reaktioni viss kan motnat sam-som ensessom
samhällsideal.hällsordning och

Värderingsförskjutningar4.14

delta-revisionistiska och dendenkonflikten mellanBrytningen eller
också konsekvensgardemokratiska kan vär-ansatsen avses som en

frånutvecklingenbeskrivasbrukarderingsförskjutningar. Detta som
ihar sittpostmaterialism.till Begreppenmaterialism ursprung

values andrevolution. Changingsilentbok TheRonald Ingelharts
depublics. Ingelhart väster-political styrel attwestern anseramong

frånlångsam värderingsförändringgenomgårsamhällenaländska en
betoningvälstånd tillfysisk trygghetochbetoning materielltaven

självförverkli-ochlivstillfredsställelsevärdenickemateriella somav
också yttring för ökadbeskrivasförändring kangande. Denna ensom

samhället ipolitiken ochdelaktighet imångfald vilja till ökadoch

stort.

sekulariseringIndividualism och4.15

dr i reli-Kalle Geyer,Thorleif ochPetterssonReligionssociologen
individuali-två ökandeförändringar, dels dengionsñlosofi pekar

svenska samhället.sekulariseringen i detdels den allmännaseringen,
vadindividens bedömningenskilde"DenDe konstaterar att: av som

och värde-traditionellaochoch fel, överär rätt ont gott, tar normer
påla-olikafår svårareenskilde individenDenringar accepteraatt

autonomi. 1995.° demokratiskFrån demokrati tillDemokratimodeller. klassiskDavid Held.
O demokrati. Liber 1980.Gustafsson.ModernBack och
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in-uttrycksmedlen". Enindividuelladebegränsningaroch avgor
otill-andelenindividualiseringenökade äraspekt den atttressant

År åldernisvenskarnaansåg 251955ökar.fredsställda procent av
År 1970 hadesitt liv.medplanersärskildaår hadede18 till 55 att

kundeinteandelenökadeSamtidigt70ökat tillandelen procent. som
procent. Det42från tillllindividuella planersinarealisera procent

för-ytterligareutvecklingdennaskälgodaväldigtfinns attatt tro
1970.stärkts sedan

förväntningamastaladeErlanderstatsministern TageFörre om
indivi-dekringdebattenfokuserarimligareIdag detmissnöje. är att

förverkligamöjligheternamedkolliderar attlivsplanemaduella som
individualise-växandedenuttryckasskulle kunnaDetdessa. som

också tidigaredetMaktutredningen skrevmissnöje. attringens om
till för-avtagandeidemokratiidealetkollektivistiska ärförhärskande

demokratihållning. Det ärindividualistiskmån för samman-en mer
på-värderingsförskjutningarpåstå dessarimligtfattningsvis attatt

förhållanderoll imedborgarnasochfunktionssättdemokratinsverkar
institutionerna.demokratiskatill de

kapitaletsociala4.16 Det

demokratin,fungerandestudie DenRobert D. PutnamsProfessor
demokratinskringi Italien",medborgarandans rötter mo-resonerar

synvink-allademokratinstudie visadeproblem. Putnamsderna att ur
delarna. Re-södramed dejämförtItalien,ifungerade bättrelar norra

Frå-olika resultat.heltfickpolitiskadetgionaliseringen systemetav
demokratiskasomligaVarför lyckassigställdehan rege-var:gan

andra.12misslyckasvarförringar och
uppfylldedelari landetsundersökningenvisadekorthetI att norra
och okor-effektivaåtaganden. Desinademokratiskade varorganen

politi-till sinainställningpositivhadeMedborgarnarumperade. en
syderbjudna. Iblevservice deoch till denmyndighetertillker, var
står,FörklaringenskillnadVarför dennadetmönstret en-motsatta.

ityngdenoch imedborgarandaden gradfinna iligt Putnam, att av
och fram-erkännersamverkansforrner. Putnamcivila samhälletsdet

mellan egenin-"Dikotomindrivkraft:ocksåhåller egenintressets
ochdödlig ingetöverdriven, ingeniblandbliroch altruismtresse

Ävenmotivation...mäktigafrånavstå egenintressetssamhälle kan
ka-begås egenintressetillhandlingar antar annanenavsynessom

modellen,svenskaSverige.i DenVärderingsförändringar" Geyer.KalleThorleif Pettersson,
LO.rättvisaSamtalrättvisan.individualismen och om

Italien.imedborgarandansrötterdemokratin12 fungerandePutnam.DenRobert D -
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raktär de förankrasnär i sociala nätverk ömsesidigtsom uppammar
13förtroende

Det förekomstenär sammanslutningarnät skaparett denav av som
medborgaranda demokratingör fungerar. Putnam kallaratt dettasom
för socialt kapital. Socialt kapital skapar förtroende och ett samar-
betsklimat och fungerar sammanhållande kitt befrämjarettsom som
företagande och ekonomisk utveckling. Slutsatsen är män-att mer
niskor sig desto bättre fungerar demokratin.engagerar

4.17 De svenska kommunernas ställning

Den moderna kommunen form års1862 kommunalförord-tar genom
ningar skiljde kyrkliga och borgerliga uppgifter. Kommunal-som
lagarna och de moderna kommunerna byggde äldre tiders självsty-
relse för städer och lokala menligheter på landsbygden. Men hur defi-
nieras Äroch uppfattas den kommunala självstyrelsen idag kommu-

självstyrande eller detär bestämmer och delegerarnerna staten som
makt till lokala instanser Gunnar Wetterberg, idag Kommunför-
bundet, konstaterar primärkommuner, landsting och kyrkligaatt
kommuner själva fattar beslut inom de och den lag-statenramar som
stiftande församlingen fastställer.sätter och Detta brukar kallasupp
för självstyre, enligt Wetterberg detär delegeratmen staten som
makt: "Denna självständighet har ibland föranlett jämförelser mel-
lan Sverige och federala Skillnaden emellertid detärstater att egent-
ligen inte finns någon federal tradition i Sverige detgör attsom ena
eller andra området villkorligen kommunernas eller landstingensär

I själva verket grundtanken vid 1862 års kommunallagarsansvar var
tillkomst alla kommunala angelägenheter egentligenatt statliga,var

delegerade till 4kommunerna statenmen av
Någon enhetlig definition vad med kommunal själv-av som avses

styrelse finns egentligen inte. Synen kommunal självstyrelse har
också varierat tiden.över I och med års1974 regeringsform skrevs
den kommunala självstyrelsen in i grundlagen. års1991 kommunal-
lag kommunerna och landstingen denatt kommunala själv-anger
styrelsens grund sköter de angelägenheter i kommunalla-som anges

eller i särskilda föreskrifter.gen
Ingvar Paulsson, idag expeditionschef inrikesdepartementet och

Curt Riberdahl, före detta chefsjurist Kommunförbundet har skrivit:
"Kommunernas allmänna plats i samhällssystemet har påmotiverats

13Robert D Putnam.Den fungerandedemokratin medborgarandans i Italien.rötter-4 GunnarWetterberg.Det samhället.Om denoffentliga sektornsmöjligheter. Tiden 1991.nya
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decentralisering,påtankarhörlopp. Hittidernasunderolika sätt
kommunernaförvaltning,lokalverksamhetejfektivare somgenom

SOUKommunallagskommitténdemokratinbärare m.m.av
självstyrelsenkommunaladenbakomgrundidénuttryckte1990:24

lokalapå detfolketfolket och förfolket,styrelse genomavensom
Alexispolitikernochfranskeplanet. Denregionalaoch statsmannen

kommunaladetdet iskrifterhävdade sina ärToqueville ide atten av
kommunala institutionernakraft. Defolken vinner sinde friasom

påvetenskapen. Synenförprimärskolornafriheten det ärförår som
fanns ti-demokratimedborgarskola inågonkommunerna sortssom
minskadedetha försvunnitverkarockså Sverige,digare i genommen

politikerantalet
ochöverordningstatligmellanspänningenskulle kunnaMan se

olikamellandragkampavgjordaldrigsjälvstyrekommunalt ensom
någon definitivfåskahellerintekanskeförhållningssätt, seg-som

dynamik ochmöjlighet tillskaparemellandemspänningenJustrare.
utvecklingsmöjligheter.

institutionaliseringochCentralisering4.18

ef-underdemokratidebattensvenskautgångspunkt för denviktigEn
denexpansionenochi samhälletcentraliseringenterkrigstiden är av

därmedåtagande ochoffentligaSamhälletssektorn.offentliga ansvar
tillväxtenekonomiskadenmedi taktökademedborgarnagentemot

mångainnebarutbyggnad. Detreformpolitikens attsocialaoch den
kom-föreningarregi ellerenskilddrivits iområden tidigare avsom
ocheffektivitetansågs ökadkrävauppgifternamunaliserades. De nya
Ett2.500 kommuner.detfanns1950-taletbörjanenheter. Istörre av

förtro-kommunalamedMedborgare288.baradecennier senarepar
till idagfrån 225.0001950-1988mellanminskadeendeuppdrag

från cirkaminskadefullmäktigeledamöter40.000. Antaletdrygt
14.000.omkringidag40.000 till

Tvådebatt.föremål intensivförochvaritförändring har ärDenna
dehandlargår urskilja. Dethuvudspår attdebatteni den att omena

innehar förtroen-färrealltminskatlegitimitet närpartiernaspolitiska
klyftantillmedverkatgivetvis dettaandra attdeuppdrag. Det är att

ökat.väljarevalda ochmellan
kommunaladenkommitté "Omregeringen1962Redan engav

utreda1965:6 i uppdragSOUförankring attlokalasjälvstyrelsens

och lagen, Kommentus,självstyrelsenkommunala5 Riberdahl, DenPaulsson,CurtIngvar
1992.
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någon form lokala möjliga för förankra den korn-om av attorgan var
munala förvaltningen inom kommundelama. Kommittén fann det
dock inte möjligt eller önskvärt någoni högre grad decentraliseraatt
den kommunala verksamheten.

Emellertid kan successivt ökat intresse för stärka denettman attse
kommunala demokratin, konkret vidga medborgarinflytandetattmen
fick inte mycket till genomslag i de förslag fördes fram undersom
1960 och 1970-talen.

4.1.9 Decentraliseringens decennier

Den politiska scenförändringen efter 1960-talet kom förändra denatt
demokratiska debatten. Långsamt vinner kritik centralise-moten
ringen gehör. De förespråkarröster decentralisering blir alltsom en
starkare. Idéerna får också genomslag i de politiska partierna. Folk-
partiet förespråkar införandet lokala institutionsstyrelsen Modera-av

talar under Gösta Bohmansterna ledning liberal revolt. Cen-om en
terpartiet driver för decentraliseringsperspektivett politiken. I
dess ungdomsförbund förespråkas lokalsamhälle med lokalt själv-ett

I socialdemokratin kravenstyre. växer lokalt inflytande. Det so-
cialdemokratiska ungdomsförbundet för vitaliseringargumenterar en

folkrörelsema och självförvaltning inom den offentliga sektorn.av
Denna ideologiska tyngdpunkt fick också återverkningar pånya

nivåcentral i statliga utredningar och i den nationella politiken. 1983
års Demokratiberedning funderade kring för fördjupavägar attnya
och förstärka demokratin: "Det finns allvarlig svaghet med denen
representativa demokratin. Graden delaktighet och medansvar iav
beslut och verkställighet blir låg. Det därför angelägetär kom-att
plettera den representativa demokratin med olika former direktav

16inflytande och delaktighet
De förändringar sedan tidigt 1980-tal skett i framförallt densom

sektorn har tagit mångasig uttryck. Det har blivit alltgemensamma
vanligare med försök målstymingmed istället för regelstyrning. Vi-
dare har försök med institutionsstyrelser, brukarinflytande i olika hög
grad, kommundelsnämnder och frikommuner genomförts. Kommu-
nallagen från 1991 förändrade relationen stat/kommun och innebar

avreglering med betydande frihet för kommunerna organiseraen att
sin verksamhet.

ÖDemokratiberedningenSOU 1984:83
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4.20 Det civila samhället

Debatten har dock inte enbart handlat decentralisering denom en av
verksamheten. ocksåharDet behandlat hur omfat-gemensamma

tande den politiska styrningen samhället skall Begreppetav vara.
det civila utgångspunktsamhället" har bildat för kritisk diskus-en
sion roll i de moderna västerländska samhällena. Begrep-statensom

användes först historikern Håkan Arvidsson ochpet statsvetarenav
Lennart Berntsson. Därefter i moderaternas framtidsprogram under
Hans L Zetterbergs ledning i "Idéer för vår framtid. civilaDet sam-
hället har blivit begrepp alla politiska krafternära velatett som nog
definiera och till sitt. Arvidsson och Berntssongöra menade i denatt
marxistiska traditionen: "bortföll mellannivån, den civila samhälls-
sfär består medborgarnas privatliv, de sociala klassernasom av av
och deras frivilligaorganisationer, och ideella föreningar, detav av
kulturella och intellektuella liv oberoende denär staten,som av av
civila opinionsbildningen också har kallats det ojfentligasom rum--

17eller den borgerliga ojfentligheten".met
alltsåDe vände sig tillväxt. sin någraI bok kommot statens som

år tidigare skrev de "Statliga kan åberopasingrepp längreinteatt:
på enkelt och oreflekterat eftersom de växande ocksåi gradsätt,ett

upphov till ökad samhällelig och politisk underordning deger av
18folkliga krafterna

Som handlade det inte enbart decentralisering densynes om en av
offentliga ocksåsektorn stärka sektor utanför politi-utan attom en
ken. Att helt enkelt stärka det civila samhället, samhällelig sfären
mellan politik och marknad. Debatten begreppet har utvecklatsom
till ideologisk strid hur definitionen ska ochuten om se vem som

begreppet.äger

4.21 Medborgaren, politiken och staten

årsSenare svenska demokratidebatt bekräftar motsättningen mel-att
lan representativitet och medborgerligt deltagande levande. Förfat-är

och samhällsdebattören Göran Rosenberg efterlyser aktivitettaren en
sträcker sig röstningsförfarandet: "Demokrati förutsätterutöversom
nödvändigtvisinte varje människa alltid deltar politiska beslut.iatt

Men min bild fungerande demokrati mångaganskaär män-attav en
niskor borde det då då.och Det dessutom bara bild.göra inte minär
Ejfektiv delaktighet politiskai beslut de klassiska kriteriernaär ett av

17Arvidsson, Berntsson,Om statsmaktenstillväxt, DN 13april 1983.
18Arvidsson, Berntsson.Makten, socialismenoch demokratin. Zenit. 1980.
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19delaktigaförstår vad ivipå demokrati. viEtt ärärannat att
Demokratirådets denna lig-första IexempelEtt är rapport.annat

kon-deltagartraditionen. Manutsträckningbetoningen i störreger
fortfarande livak-föreningslivetsamhälletdet civila ärstaterar att -

stagnation. Vad gäller denfinns tydliga teckentigt, detattmen
allt-"Kommunalpolitiken har blivitsjälvstyrelsen heter det:lokala

reformemellertidyrkespolitiker. finnsdominerad Det en somavmer
Antalet kom-riktning.utvecklingenskulle kunna vända i positiven

frånmångdubblasskulle kunnaförtroendeuppdragmunalpolitiska
storleksordningenVår tanke införa40.000. idagens cirka är att

vårdinrättningar,daghem,Skolor, in-förtroendeposten150.000 nya
fritidspolitiker. be-direktvalda Deskulle kunnastitutioner styras av

de politiska partiernanödvändigtvishäver nominerasinte utanav
skulle därmedmänniskor. Medborgarevanligaskulle kunna vara

förtroendeuppdragpådela fler
debattendeltagandet ochbetoningenDecentraliseringen, omav

motståndare. Kritikerna har isjälvklart sinacivila samhället hardet
offentliga sek-decentraliseringen denskjutit in sigdrag avgrova

målsättningen den civila sektorn.revitaliserapolitiskaden atttorn,
försvar för denkritikenså betecknavill kanOm ettsommanman

glansdagar.starka välfärdsstatens

Sammanfattning och slutsatser4.22

på givitdemokratin ocholika aspekterkapitel diskuteratVi har i detta
egenmakt. Vi hardiskussiontill dagensbakgrund och relation omen

värden. Vi har kort-betonar olikaolika demokratisynerpekat att
demokratin till denfrån antika direktautvecklingen denfattat belyst

uppstår nationalsta-inomdemokratinrepresentativamoderna som
demokratiupp-elitistiskskifte därVi har speglat etttens en merram.

deltagardemokratisk Dennaplats författning ansats.en merger
skettvärderingsförändringarmed dei gradhänger hög somsamman

mellan nationellbeskrivit spänningendecennierna. Vi harde senast
of-decentraliseringen dendemokrati. Vidaredemokrati och lokal av

verkningskrets.uppgifter ochpolitikensfentliga sektorn,
skakonfliktenillustrerar detta gränsenSammantaget att om var

förviktig rollrepresentativitet spelatochmellan direkt deltagande en
rollintar centrali nulägetutveckling och dendemokratins ävenatt en

ingenfinns förmodligendemokratidiskussionen. Deti den politiska

19 möjligheter. Brom-politikens kris ochförsvann.OmRosenberg.MedborgarenGöran som
1993.bergs

2° Demokratirådets 1995.SNS-förlag.Demokrati dialog. rapportsom
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lösning konflikten där spänningen mellan dessa poler upphör. Det
måstevi bygga broar bådagöra mellanär de Ocksåatt synsätten. sett

i just detta ljus diskussionenär egenmakt värdefull.om
vårDet övertygelse deltagaraspekten måsteär förstärkas. Föratt

motverka centralistiska och elitistiska tendenser i måstesamhälletatt
demokratin och deltagandet påutvecklas nivå,lokal gräsrotsnivå.
Det räcker inte likhetstecken mellansätta röstande och demokra-att
tisk delaktighet. Det demokratiska utanförskapet inte givetär utan en
konsekvens hur samhället organiseras. Kraften och legitimiteten iav
demokratin stårvi i direkt relation till högt och brett med-ettanser
borgerligt deltagande.
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Kapitel 5

Resonemang kring egenmakt

5.1 Den representativa demokratins kris

skall"De vända påsig inte och låtasitta sina den där rödaut, rum
knappen lysa."

fjärde år,"Vart dem."ser man
"Alla går och och de har någonting tillröstar sägatror att att om.

det skiten.Men körDe De de vill ändå."är över görrena som
"Den enda känner tilljag Göran, för de andra totaltär är ano-

kommunfullmäktige."sitter inyma, som
fritidspolitiker"De bytte skjorta, så de lämnatsäga, närattsom
eller kontoretgjuteriet och sedan politiska uppdrag.i sina Detog tag

finns längre" fokusgrupp.inte ur

Kommunalfullmäktige eller sockenstämman länge bärandevar en-
beståndsdel i det svenska samhället. Det fanns hållkommuner sina

inte kommuninvånarealla kundestörre än delta direktattsom var
Årsskifteti beslutsfattandet. 1951/1952 genomfördes omfattandeen

kommunsammanslagningsreform i slag minskade antaletettsom
frånkommuner drygt 2.500 till drygt 900. Det hävdades bland annat

detta nödvändigt bakgrund koncentrationen arbets-att motvar av av
platser till städerna och de ökande kraven åtaganden.kommunala

Detta minskade självfallet antalet medborgare med förtroendeupp-
drag. 1952 antalet förtroendevalda trettio, på1962var en en sex-
tio, 1974, 160.en

dåHur fördes debatten i pressen fannsDet betydande samför-ett
stånd mellan de flesta debattörer, vissa sågäven om mer samman-
slagningen nödvändigt De flesta valde alltett ont. trots attsom ge
sitt stöd för sammanslagningen eftersom den skulle möjliggöra en
offentlig expansion inom skol- och socialväsendet. En modernisering

Sverige krävde reformering kommunväsendet. Kritikernaav en av
avståndetvarnade för mellan väljare och valda skulle bli föratt stort.

Vissa varnade för "ejjfektivitetssträvanden" skulle medverka tillatt
människan glömdes bort. Styrkan i nivån,den kommunala denatt

personliga kontakten, det personliga och medbestämmandetansvaret
skulle försvinna.
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i första kammarendå riksdagen debattfördes debatten i IHur en
anförde blandFerdinand Nilsson. Haninterpellerade centerpartisten

och destomindre folkliga inslagkommuner desto"Ju störreannat:
kan handläggavad det gäller ochverkligenfärre lekmän, vetsom

med och handläggasmåkommunerna kan fleraärendena... I vara
på heltdet helaärendena. kanDär intresset gripa sätt,över ett annat

Låtmed. tillvaratafortfarande hängadär kan ossgemene man
detta".

använder begreppen "servicevär-Urban StrandbergStatsvetaren
medborgarrollenden förändrade"medborgarvärden"den" och om

genomgång decennierna:dei kommunideologisk senaste treaven
socialdemokratermellankommunideologiska debatt60-talets"Där

medborgarvärden ochidéerhandlade olikaoch borgerliga om om
olika idéerdärefter handlatmedborgarskap har debatten om ser-om

därmed med-konsumentskap vidareoch Hanvicevärden attmenar
poli-följd politikens ochborgare reducerats till konsument som en av

kommuninvånarna första hand sigtikernas inriktning: "Att i ser som
kommunalt politiskauppleverde längrekonsumenter, siginteatt som

sådana medborgare de förtjänar,fåttpersoner...Svenska politiker har
förkonsumenter", sigdet vill "krävande ansträngtsäga attmansom

skapa".1
kraft i börjanfick förvisso förnyadDecentraliseringsdebatten av

såregeringen initerade det kal-socialdemokratiskal980-talet. Den
försöksverksamhet med ökadfrikommunförsöket.lade Det var en

vik-detaljreglering. Detminskad statligkommunal självstyrelse och
nämndorganisa-blev den friatigaste i försöksverksamheteninslaget

för utforrn-betydelseFrikommunförsöket ficktionen. storsenare
friaårs infördes denkommunallag. Vid dennaningen 1991av

inrättade lokalapraxis. Frikommunemanämndorganisationen som
Inledningvis lanseradesstadsdelsnämnder.kommundels- ellerorgan

den kommunalaled i fördjupningnämnder främstdessa ett avsom en
såledesunder periodbetraktadesdemokratin. Medborgaren somen

1980-talet för-tiden led underpolitisk varelse.aktiv Men meren
målstyrda förnämnderna blev alltmertyngdpunkten ochsköts organ

kommunala servicenförvaltning i vilken deneffektivare kommunal
målstyrda reducera-förvaltningenutvecklas. Idenskulle förnyas och

gång till kund.des medborgaren än en
inte reelldemokratisering, i realitetenDelegering istället för en

Strandberg. Kommunideologisk debattundereller medborgarvärdenUrban "Servicevärden
år". Karlstadskonferenseni politisk teori, 1996.30 förUppsats
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såledesmedborgerlig maktdelning blev facit demokratiskadeav
ambitionerna

"All offentlig makt Sverige utgåri folket", heter det i rege-
ringsformen. innebärDet förenklat alla fattadebeslut i politiskaatt

våraförsamlingar beslut. Numer medborgarnaär gemensamma ger
förtroendevaldade politikerna sitt år.mandat fjärde Ivart en repre-

sentativ demokrati någonsvensk modell vi makt attav ger annan
vårföreträda och intresseinriktning i den politiska be-representera

slutsprocessen. Tanken givetvis inte kommunikationen mellanär att
valda och väljare endast ska år.ske under söndag fjärde Detvarten

pågåendeska ständigt och dialog avvägningarvara en process en om
och hänsynstagande kring de olika intressekonflikter följersom av

Sådet politiska beslutsfattandet. det inte idag. bristfälligaDenär
påverkansmöjlighe-kommunikationen har därför stärkt lobbyisters

Olika särintressen vinner mark i samhällsdebatten bekostnadter.
det medborgerliga samtalet.av
Styrkan i den representativa demokratin bygger huvudsakligen

frånförtroendet medborgarna. När förtroendet urholkas minskar
också den demokratiska legitimiteten.

har genomförtsDet mängder undersökningar kring förtroendetav
våraför politiker. relativt färskEn undersökning medborgarnasöver

förtroende för Frågeställ-kommunpolitiker alarmerande bild.ger en
ningen följande: Allmänt hur förtroende har du försett stortvar
kommunpolitiker i Sverige tillfrågadeBara 12 de harprocent av

såförtroende för mångapolitiker och 62 har litetstort procentsom
förtroende Andra undersökningar, här refererade Demokratiut-ur
vecklingskommitténs betänkande SOU 1996:162 visar en
ökande misstro politiker Frånoch det representativamot systemet.
redan höga 55 misstrokände vid valet 1988 har den vidprocent som
valet 1994 ökat till 63 Vid valet till Europaparlamentet 1995procent.
hade siffran ökat till 68 procent.

förklaring såEn kan de kallade affärer blivit allt vanli-vara som
åren.de så.Men kanske det djupare Förtroendekri-är änsenastegare

ocksåkanske ibottnar okunskap hur arbetssituationensen en om ser
för politiker, hur verkligheten uppfattas politiker och hur denut av

3Dettaavsnittbygger artikelsökningar UniversitetsbiblioteketCarolina,Uppsala.Pressar-
kivet Uppsala.Tore Ivarsson,Kommunernas släktträd,Sverigeskommuner, 1863-1992Sve-
rigeskommunförbund Från fattigvård1992.Tore Ivarsson till välfärd, denkommunalaom
utvecklingen under 1900-taletSveriges Kommunförbund från1988.Riksdagsprotokoll de-
batternai andrakammarenoch förstakammaren29 oktober 1960 21 februari 1962.samt
3Tidningen Kommunaktuellt lät opinionsinstitutet tillfråga åldernSKOP 1022 ipersoner
18-74 telefon underperioden3- 3juni.1 Undersökningenredovisadesi Kommunaktuelltper

22 den20 juni 1996.nummer
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avstånd fokusgrup-uppfattas medborgarna. bekräftades i deDettaav
fåvilja tillbakagenomfört. grunden handlar detI attom enper

något till sina förtroendevalda. Samspeletden makt delegeratav man
såväljare relativt bekymmersfritt länge det handladeoch valda löpte

politikenfördela växande överskott. Nu, mycket i kret-näratt ettom
uppfattad, aldrig sinandekring fördela, bland medborgarnaattsar en

Politiker intemängd nedskärningar blir tonläget ärett annat.av
gåvors givare. Snarare uppfattas delängre alla goda numer som

gåvorsalla rivare. Politiskt det uppenbart det alltgoda ärär att
svårare de avvägningarna i allt komplex verklig-göra rättaatt meren

åt-olikahet. Det inte längre givet förhand vilka konsekvenserär
får. svårt överblicka helheten. allt interna-gärder Det Iär att en mer

tionaliserad medialiserad verklighet skruvas i beslutsfat-och tempot
tandet till nackdel för samtal och reflektion.upp

politiske beslutsfattaren eller bedöms den harDen vara somanser
fatta den situationenmöjlighet de rationella besluten. Menatt mest

mångafinns storskaligtinte längre. I samhälle, storstä-ett som av
miljonprogramsområden måstederna betraktas, kan ingen besitta all

kunskap, eller alltid identifiera problem för fatta beslut.rätträtt att
så något för politiker sprida beslutsfattan-Det skälär ett attgott som

fler Medborgarna, i dendet och involvera i beslutsprocessen. som
oftahär meningen inte kan homogen atten grupp, menarses som

handling ochprioriteringarna inte de Kopplingen mellanär rätta.
mångaför väldigt otydlig.konsekvens är

etablerade parti-uttryck för växande missnöje med deEtt annat ett
också såframväxten kallade missnöjespartiernakan deerna av ses.

Demokratiutvecklingskommittén finns 123 lokala partierEnligt re-
Sverige. behöverpresenterade i olika kommunala församlingar i Det

framhållamånga partier brukarinte negativt. Men dessases som av
partierna, vanligt-och sig starka kritik de etableradeväxa motav en

folks uppfattningar.vis uttryckt de inte lyssnar till vanligtattsom
Storstadskommittén förstärkt dialog mellan politi-Enligt krävs en

ökad kunskap varandras verkligheter.ker och medborgare och en om
kan ske demokratisk mobilisering vilket egenmaktDet ärgenom en
uttryck för. Om människor makt sin vardag,över överett ges exem-

och fritidsverksamheten kommerpelvis barnomsorg, skola, boendet
samhällslivet Med makt följerinsikten och kunskapen växa.attom

ocksåfårOm medborgaren makt blir det och ens egnaansvar. var
får ihandlingar skörda konsekvenserna Om fler deltar be-de av.som

bättre ef-slutsprocessen blir besluten ofta logisk konsekvenssom en
åsikter förfler ligger till grund besluten.tersom

vårenligt övertygelseMänniskor med egenmakt kommer att
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Landsorganisationutanförskapet.och minskastärka demokratin
demokratistrid:andra Visin rättviseutredning talatLO har i om en
striden gällde vilkademokratistrid. förstaandra Deninne iär nu en

allas likafatta besluten, Denskulle med och rösta.rätt attvarasom
räckviddpolitiska demokratinsdemokratistriden gäller denandra

ocksågällerska bestämmahandlingsutrymme, vad den Denoch om.
uppifrånstyrning, expertvälde,hindramänniskors delaktighet att-

C4utanförskap och segregation
deltagande i förenings-EttskaparEngagemang engagemang.mer

individen.socialt nätverk till Ensin närmiljö, binderlivet, i ett pro-
påver-inleds.kulturellt kapital Dettasocialt ochettcess som generar

positivt. lik-medborgerliga aktiviteter Enmedborgarnas övrigakar
utveck-till: "medvetandeMaktutredningen framnande slutsats kom

behärskaoch försökockså aktiva handlingarlas resultatet attsom av
omgivning".sin

behöverpolitiskt deltagande. Detbli till ökatDet kan väg etten
politiska partierna harmedlemsantalet i debli det. Aktiviteten och

Demokratiutvecklingskom-drastiskt 1960-talet. Enligtsjunkit sedan
i politisktbefolkningen aktivamittén färreär än ettprocenttre av

minskar.parti och andelen
medborgarnasrepresentativa demokratins hörnstenDen är att en-
partierna. be-de politiska Mankommer till uttryck genomgagemang

på det brister idag. Dekraft konstaterainte öda myckethöver attatt
dåligt. Om medborgarnapartierna har förvaltatpolitiska ansvaret

i politiskamedlemskap ochviss intemed rätt att engagemanganser
måste rimli-inflytande detframkomlig för reelltpartier vägär etten

möjligheter till in-få kommunallagen finns vissakonsekvenser. Igen
finns rejält medoorganiserad medborgare, detflytande ut-mensom

individensenskilda oorganiseradeför förstärkning denavrymme en
bestämmanderätt.

vårt beskriver vi hur med-delbetänkande SOU 1995: 142förstaI
detsjälvständiga och finnerförändrats.borgarrollen är mot-mer

tillrättalagt enbartföreträdda och livetsägelsefullt bliatt genom
ifrågasättande denleder självklart tillkollektiva beslut". Detta ett av

omfång. idealVi skriver därför: "Dettademokratinsrepresentativa
endast de politiskafolkviljan kanaliseras partiernaförutsätter viaatt

den offentligaönskningarförverkligar medborgarnas genomsom
sektorn

uppstår detSå så behovdet idag. Närhar det varit och är ett ses
organiseras och producerasnödvändighet det helstofta att avsom en

4 1996.ordinarie kongress7-12 septemberRättviseutredningens till LO:s 23:erapport
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i den offentliga sektorn. Samhällsdebattören Marit Paulsen har kriti-
detta rakt och "Allt sköts idag projfs, endastserat utan omsvep: av

projfs. Projfspolitiker och ställer ihop med sina tjänstemän.styrav
Proffs sköter det sociala på alla håll och kanten frivillig-De större

15har ocksåorganisationerna profs Erfarenheten har visat utför-att
andet någonproffs inte framgång.för villär Nu medbor-garantav

i allt högre utsträckning försöka själva. Det borde välkomnas.gare
Låt gång det kommer bli fel här ochsäga att attoss en var, men
det kommer, viktigt bli människors misstag och erfaren-attnog, egna
heter.

Vi har tidigare ocksåbeskrivit och givit uttryck för kritik kom-av
munsammanslagningarna demokratiska Westerståhlskäl. Jörgenav
har skrivit vad han den ideala förstorleken demo-ettom anser vara
kratiskt påutövande nivå:kommunal "...den lilla tätortskommunen
under 8.000 invånare, dvs den typiska småstaden,köpingen eller i
många avseenden framstår den ideala kommunen demokra-som ur
tisk synpunkt. vanligenHär medborgarna informerade,är mest mest

frågor".°aktiva och intresserade kommunala Om instämmervi iav
ovanstående också spårakan vi specifikt problemettresonemang
med den demokratiska legitimiteten i storstaden. Det inte ovanligtär
med förorter i exempelvis Stockholm invånare.med 20.000över
Därför behövs just i storstaden mängder demokratiska forum.av nya

5.2 Människosyn

Djupt förankrat i det svenska folkdjupet uppfattningen allaär om
människors lika värde. iMen den traditionella politiska uppfatt-
ningen och följd ocksådärav i den offentliga förvaltningen,som en
har människor alltför ofta definierats svaga. inteDet är attsom
värdera människor lika. Det reducera människovärdet. I denär att
offentliga debatten används ofta och med allt mindre urskilj-termen
ning. Under detta negativa samlingsbegrepp finner ofta missbru-man
kare, arbetslösa, invandrare, socialbidragstagare och, till-senastnu

ensamståendeförd, kvinnor.
Storstadskommittén sådanstarkt kritisk till uppdelning.är en

Kommitténs fokus levnadssituationen miljonprogramsområdena.iär
Där finns ofta relativt hög koncentration missbrukare. Arbets-en av
lösheten bostadsområdenDet finns med förvärvsfre-är enorm. en
kvens drygt 30 Bland vissa etniska denär ännuprocent. grupper

5Marit PaulsenHela havetStormar. Gidlunds. 1995.
Jörgen Westerståhlhär refererad i "Servicevärden eller medborgarvärden", Urban Strand-
berg, för Karlstadskonferenseni politisk teori, 1996.uppsats
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50uppgår ställen tillsina överSocialbidragstagarnasämre. pro-
ilevermänniskornaMånga de härsvår situation.Det ärcent. aven

karakteri-betraktas ochintebehöverutanförskap, dekraftigtett men
som svaga.seras

enbartoftamänniskordessasådant bara tilllederEtt synsätt att ses
samhälleiVad händerproblem.medobjekt eller klienter ett somsom

medsammanhangoch skapamedden rättenersätter att varaegna
passivitet ochsådant producerarsamhälleställföreträdare Ett mot-

medborgarenaktiv. NärsjälvmedborgarenSom subjektsättningar. är
föremål aktiviteter.andrasförpassiv ochhanobjekt blir hon ellerblir

finnsbehandling. Härhjälp ochi behovuppfattningEnligt gängse av
proble-hävdasFrån del debattörerockså spänning.politisk attenen

grund deutvecklatsutanförskappassivitet ochmed sam-avmen
dessabaraFrån hävdasandra sidanhälleliga systemattsystemen. om

Storstadskom-positiv.bliutvecklingenfår kommer attmer resurser
och verktygförlegad Demittén det är systern somatt syn.enmenar

och deförhållanden inte idagräcker ärhelt andrautformats under
i idag.vi befinnersituationskuld till denheltheller inte utan oss
sådanbestående skaförändring ochverkligVi att enom enanser

tillvaratas. Detmåste människors ärstånd allatillkomma resurser
boende i miljonpro-deockså vill definieradärför vi intebland annat

för-svagaBetraktas degramsområdena utan egensomsvaga.som
också läkare-pa-lösningarnablirsituationmåga sinförändraatt av

säkertoch styrkaharmänniskortient-karaktär. Dessa somresurser
SOUåtererövra vardagenmånga. antologin Attförvånar I

delbetänkandetill dettasammanbundenintimt1996: 146 ärsom
ha stödsubjekt. villDeseddavill bliframträder människor somsom

frånvill viDärförfinns.aktivitetmöjligheter tillför de somegen
ka-generellt problem,objekt,medborgarenbetrakta ettatt somsom

så till sub-och vidare,socialbidragstagarearbetslös,tegoriserad som
Vårt målsituation.unik sättaalldeles ärindivid med attjekt, enen

skullemänniskosynbildi Enmänniskan centrum. somen nyav
bemötandei dessmyndigheterochbeslutsfattarevägledakunna

följer:Storstadskommittén kunnaenligtskulle utse som
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Traditionellpolitisk Storstadskommittén
askádning förvaltningoch

människosyn

individkategoner

tillfrån

"de svaga" människor med resurser

missbrukare
arbetslösa
ensamstående
invandrare
socialbidrag

problemlösningar

i
individbemötande

från till
objekt subjekt
problem möjligheter
kiient medborgare
statistik verklighet
hjälp stöd
ansvarslös ansvar
okunnig kunskap
behandling handlingá
passivitet aktiVitet
kontroll egenmakta

En framkomlig nedslåsväg inte problem,attvore utanav an-
förstränga möjligheter, i varje människa.attoss se resurserna

betraktaInte människor klienter och därmed skapa ojämliksom en
relation jämlikar, medborgare.utan som som

Inte siffra i statistiken såska hanteras översiktligtsom en som som
formen generalisering kräver, individ i verk-av utan som en en egen
lighet.

Inte med hjälp, någonpresterad med stöd för-utan attav annan,
söka lösa problemet kraft.av egen

Inte ansvarslös för sin situation, med för-som utan eget attansvar
ändra sin situation.

Inte okunnig de möjligheteröver samhället, här i bredsom som en
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till och därmed dedefinition erbjuder, stimulera kunskaputan ge
för behärska sin omgivning.verktyg behövs attsom

med behandling, med handling.Inte utan
åtgärder, med stöd ochmed passivitetsfrämjandeInte utan uppma-

ning till aktivitet.egen
någonSå länge lösningarna annan blir medbor-konstrueras av

tillåts/kontrollerad. ligger i sakens När medborgarenDet natur.garen
återerövrar uppnås traditionella institutio-initiativet egenmakt. Den

ocksåkritiserades i Maktutredningen:nella människansynen
fårhierarkiska psykologiska konsekven-"Den organisationen även

och makt-underordnad förknippad med beroendeEn position ärser.
ochlöshet. underlydandeDen inte initiativtauppmuntras att egna

Resultatet blir försvagat självför-utveckla självständighet.sin egen
förstärker maktlöshet, ochtroende ytterligare passivitet tyst-som

nad".

5.3 Vanmakt

går människa.Det vanlig medelsvensson, vanliginte, säger en som
går påverka fokusgrupp."Det inte uratt

egentligen omöjlig uppgift bestämma vadVanmakt. Det är atten
innehål-står för. Vanmakt individuell upplevelse ochbegreppet är en

många beskriva för begreppetler dimensioner. Ett sätt att ramen
ändå det känsla individensskulle kunna säga, är näratt attvara en

sin förhindras maktstruktu-önskan befälet situationöveratt ta avom
synliga ligger utanför möjligheten för-osynliga eller attrer som- -

ändra. Eller Maktutredningen definierade det i sin huvudrap-som
på inflytande"Medborgarnas förväntningar personligt stigerport:

snabbare det faktiska handlingsutrymmet. Samhällsutvecklingenän
kännetecknas därför också medborgerlig Vanmakt".av

vårtde hoten iDen växande vanmakten utpekades ett storasom av
första det begrepp med varvid vanmak-delbetänkande. Egenmakt var

skulle Egenmakt kan förvisso vanmak-ten motas porten. ses som
frånvaronVanmakt skulle följdriktigt kunna tolkastens motsats. som

påverkamöjligheter tillvaron. endast relateraden Menatt attav egna
påtvingad maktlöshet innebär vi förlorarbegreppet vanmakt till att

fångar något inteviktig dimension. Alienation Det handlarmer.en
också, viktigare,bara känsla maktlöshet och kanske änutanom en av

stå främlingskap individuellt upplevtkänsla utanför. Ett elleratten av
försvårar också våra mobilise-utanförskap inför samhällslivet. Detta

åtminstonealienerad människa inled-ringssträvanden. En kommer
svårtningsvis egenmakt därför det blir flerha utövaatt att samman-
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bostadsområdet,träden och i i skolan eller i kommunde-storrnöten
len. inåt,Den alienerade människan vänder sig krymper vardagshori-

omvärlden. bygga demokratiskaMensonten gentemot attgenom
nätverk, skapa rörelse aktivitetoch i närmiljön kan vi inleda proces-

involverar allt fler i ansvarstagande.ett gemensamtsomser
måletDet politiska för förunderlätta människorär att steg steg att

förflytta sig i riktning egenmakt. iEgenmakt bör den meningenmot
i likhet ideologiskamed andra begrepp frihet, rättvisa, jämlikhet-

färdriktning. Att individen verktyg för skaffa sigattses som en ge
kontroll den geograñn. följandeI har vi för-över egna resonemang
sökt kategorisera och därmed analysera medborgarens upplevda och
verkliga således tvåkontroll den geograñn. Vi väljeröver ytter-egna
ligheter, representerade egenmakt och alienation.av

Den aktive medborgaren:

Kunnig, och medveten, klarar orientera sig i och aktiveratrygg att
sig i den geograñn. Stor social intensivtkontroll med utbyteegna
med andra medborgare. Känner identifikation med det politiska och
samhälleliga sigUpplever ha befälet sitt liv.översystemet.

Egenmakt

Medborgarskap

Vanmakt

Passivitet

Utanförskap

Alienation

Den vanmäktiga medborgaren:

Orienterar sig i sitt grannskap och artikulerar frustra-missnöje och
fårtion. Kan, inte utveckla sin medborgerliga kraft. Ser hand-men

lingsmöjligheter för lösa problem för och andras del.att egen
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passive medborgaren:Den

oförmåga geograñn. Viss akti-denoch kontrolleraOintresse att egna
områden, passiviserad. Artiku-ivitet inom begränsade stort settmen

Upplevermed samhällsförändringar.lerar missnöje att egna syn-
relation tillFörtroendekris iointressanta för makthavare.punkter år

politiskadet systemet.

ståendeutanför medborgaren:Den

orientera sig i deneller oförmögenhetTotalt ointresse att egna geo-
något missnöje.artikulera Härgrafin. intresseUppvisar knappt attav

etniska"nyfattiga och delarfinns den stora av grupper.avgruppen
meningslöshet.Upplevelse av

Lanseringen begreppet egenmakt5.4 av

Sveriges Social-lanserades ursprungligenEgenmakt. Begreppet av
dåvarande ordförande Karl-Ungdomsförbunds SSUdemokratiska

socialdemokratiskadebattartikel inför deniThorwaldssonPetter en
19937. Thorwaldssonartikeln redogjordehösten Ipartikongressen

handlade kritikenställningstagandet. huvudsakför bakgrunden till I
tillta-demokratins brister, medborgarensrepresentativaden omom
bordemänniskor kommunmedborgaregande vanmakt samt att som

välja exempelvis skola. "Det starkabaraha rättigheter änstörre att
självändamål.långt. Systembyggandet blevsamhället drevs för ett

från folket till politiker ochlängre och längreBesluten flyttades
slå hål pådagsden offentliga förvaltningen...Dettjänstemän i är att

tillvaro bara förhar makt sin äröver attmyten att manmanom
därförkund...Vår Egenmaktläs SS definitionUs är än attmerav

ojfent-självförvaltning denpå marknad...Det handlar ivälja omen
ochskolansektorn. elevernas makt pensionärensliga Om över om

måstedemokratipå servicehuset...Representativbestämmarätt att
makt välfärden...med direkt demokrati. Direkt Det äröverersättas

egenmaktbegreppetuttryck för lanseradet SSU attgenomger
framkalladeuppmärksammat. DetDebattinlägget blev mycket

reageradenegativa. En destarka känslor, positiva och upprörtav som
Greider. inbju-samhällsdebattören Göran Hanförfattaren och varvar

socialdemokratiska partikongressen i Göteborgtillden tala denatt

7 frånform tidningsklipp SvenskaABC". 1995.ReferenseriBjörn Elmbrant. Politikens av
språknämnden.ordboksredaktion Svenskaakademins och

8 måndagen 1993.DN-Debatt den 13september
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1993. Hans anförande kritiskt såde kallade förnyarna inommotvar
socialdemokratin.

Längst fram i skottgluggen stod Thorwaldsson.
kan sådan figur SS Us Karl-Petter Thorwaldsson,ta en som

denne levande katastrof sig rebell fast han låtertrorsom vara ung
gammal borgerlig moraltant från sekelskiftetmVarken hanssom en

idéer eller språkbruk går överhuvudtaget skilja från borgerlighe-att
fråneller de nyliberalerna...Allt detta tal aktiva med-värstatens om

borgare och brukarinflytande, det vimlar dessa kon-iom som av
gressdiskussioner, leder enbart till de starkaju samhället fåriatt

makt. leder tillDetännu egoismen ochstörre näratt gynnas var en
ska försvara daghem eller skolasitt istället för tillsin detatt se ge-

bästamDå någotjag och moderntavanceratmensamma menar mer
nyliberalernas fria individ eller förnyarnas dunklaän prat om

egenmakt".9

5.5 Resonemang kring egenmakt

"Engagemanget har försvunnit samhället på någoti harDet jusätt.
gått till professionella vårtfokusgrupp." ur I betänkande SOU
1995: 142 skrev vi ökad vanmakt lämpligast ska med vadmötasatt
vi kallar egenmakt. I betänkande definierade vi egenmakt:samma
"Egenmakt den makt medborgaren i sinär vardag.utövar

I medborgarundersökning genomförts Aalborg uni-storen som av
versitet beskrivs bland danskar aktiva och de danskaärannat att mer
institutionerna inriktade fråndeltagande brukarna vadänmer som

fallet ocksåi Sverige. såDetär danskarna nöjdaär medäratt mer
servicen inom skola och barnomsorg vad svenskar uttryck för.än ger
En viktig och intressant slutsats i undersökningen bru-är attannan

jämställdheten.karinflytande ökar Jämställdhetsperspektivet
brukarinflytandet intressant. I de danska Skolebestyrelserna fram-är
kom kvinnor i högre grad engagerade i dessa styrelser.än mänatt var
SverigeI har vi förutsättningargoda inleda syftande tillatt processer

egenmakt. En del den sfär berör medborgarens vardagstor av som
föremålfinansierad och för demokratiskär kontroll ochgemensamt

medborgerligt tillgänglig. Sverige världens förenings-är ett mestav
aktiva land. Svenskar har internationellt väldigt god grundut-sett en
bildning och därmed förförståelsegod för medverkan i samhällsli-en
vet.

9 frånProtokoll den socialdemokratiskapartikongressen1993.
1°SvenskaKommunförbundet.Ur skriften Brukarinflytande i Norden dokumentation av-studiebesök1995.
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ocksåkännerutgångspunkt har maktVår det överär att manman -
två djuptsammanhangi dettaochför. Makt är sam-ansvaransvar

sinmedborgarens maktmanhållna Egenmakt överbegrepp. är var-
står skullefokus. Mansåledes vardagssituationemadag. Det är som

i demokra-kategorisera detvardagsdemokrati förkalla detkunna att
kanindividenterminologi. den maktDet utövatisk är utan att repre-

andra.senteras av
former ochkooperativaNågra likhetstecken mellansätter egen-

drifts- ochspeciellKooperativriktigtinte ärmakt. Det rätt.är en
männi-kanform i vilkenvisserligen sägaägarfonn. Det är attmanen

imöjligheterKooperativatill uttryck, sekommeregenmaktskors
StorstadskommitténsEgenmaktistorstadsområden" 1996:54.SOU

intefrivillighet. Detnågot byggerEgenmakt ärdefinition är annat.
i konsum-val ellertill uttryck i allmännakommerhandlingarde som
valfrihet.detinte hellerEgenmakttion marknaden. är samma som

"Exit-voice-model-så kalladefråga praktisera deninteDet är attom
visathartill konsument. Detmedborgarenreduceralen. Det är att

mellan olika barnomsorgs-få flyttar sitt barnväldigtdetsig äratt som
såledesuppstår. förändraEgenmaktså missnöjefortalternativ är att

förhål-individensvardagsmänniskan ellerförflytta. Detinte äratt
Fråganstår indi-i fokus.gärningarvardagligatill sinalande omsom

Maktutredningendemokratin.förbunden tillintimtviduell makt är
för-mån medborgarnaförverkligas denidealDemokratins iskriver:

framtid.samhällesochmakt sittmår sinutöva överatt egen
individuelliegenmaktdistinktionen mellanbehandlatVi har rent

vårt första del-kollektivet iindividuella utövandet itappning och det
"Även egenmakt be-definitionen1995: 142betänkande SOU avom

tol-så ska dettavardag intemedborgarens makt sinövertonar egen
egenmäktighet. Deninskränkt ellernågot uttryck för egoismkas som

oberoendesjälvfalletvardag intemedborgarensenskilde är av
till samhälletsrelationen övrigamedsammanhängerandra, utan

egenmakt kanMedborgarensdirektamedborgare den omgivningen.i
maktendelstvå skilda dimensionen itill uttryck överdärför komma i

medtillsammanskanden makt honvardag, dels i utövasin egen
bostadsområdet,exempel itillvardagen, iandra deni gemensamma

skolan".arbetet och i
maktförvaltning idag harså politik ochonekligenDet storär att
maktmänniskor medvanligtvår särskiltintevardag. Det äröver att

sväljafrågeställningen lättareavstår blirden. Kanskefrivilligt att om
också innebär mindremindre maktsamtidigt tillägger att ansvar.man

" 1990:44.SOU:Maktutredningenshuvudrapport.
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De ekonomiska realiteterna tvingar fram så kallade impopulära be-
slut. Vi dom-känslan förstärks. Vår uppfattning förståel-mot är att

de ekonomiska realiteterna skulle öka den kunskapsen om av som
fårmedborgarna själva arbeta med budgeten för sitt dagis ellerattav

i sin skola.
omfångDemokratins och verkningskrets förändras ständigt. Inter-

nationaliseringen eller mindre tvingade fram svenskt EU-ettmer
medlemskap. Ett huvudargumenten för svenskt medlemskapettav

maktargument. Att via medlemskap i den europeiskaett rentvar
unionen återerövra nationalstatens makt nationen. Svaret till kri-över
tikerna maktkoncentration såblev den kallade subsidiaritetsprin-om
cipen, det vill besluten skall fattassäga lägsta möjliga nivå.att
Demokratin såledesrörde sig uppåt. Det borde lika naturligtvara

föra besluten nedåt. En kommunal eller vardaglig subsidiari-att
tetsprincip borde också i detutgöra rättesnöre beslutsfattandet.nära
Subsidiär i meningen understödjande individens initiativ.av egna

Människor har inte tid sig, brukar vanlig invänd-att engagera en
ning egenmakt Det naturligtvis bekvämtärmot sättett attvara. av-
färda värdet ökat medborgerligt Hadeettav engagemang. samma re-

vid början seklet skulleanvänts vi idag inte haft demo-sonemang av
krati i Sverige. Arbetstiden betydligt längre idag. Det fannsänvar
ingen lagstadgad 40 timmars vecka, ocksåarbetade lördagar.man
Detta till slöt sig människor och byggde sitt Folketstrots samman
Hus, sitt Konsum, slöt sig i nykterhetsrörelsen och inleddesamman
själva gigantiskt folkbildningsarbete. I kraft sinaett av egna an-
strängningar skaffade sig människor makt sin tillvaro och där-över
med ansvarstagande för sin livssituation. återkny-Egenmaktett eget

i den meningen till den gamla folkrörelsetradition Sverigeter som
på.byggdes
bestårDygnet fortfarande 24 timmar. Den tekniska utveck-av

lingen, tvättmaskiner, mikrovågsugnar med har burit med sigmera
tidsbesparingar effektivitet.och våraVi har alla tider Fa-att passa.
miljesituationen idag. Det finns ingenär anledning atten annan
blunda för ensamståendeexempelvis föräldrar kan ha detatt extra

fåmotigt almanackan ihop. Men döma TV:s tittarmät-att att att av
ningar sitter miljoner människor varje vardag underhåll-och tittar
ningsprogram under den tid andra föreningsaktivanär ochär utövar
makt de inteöver engagerade. Detär uppenbarligen valär ettsom

många medborgare idag. Och kanskegör det befogat ochär ettsom
rationellt val med tanke hur möjligheterna med och be-att vara

Vistämma övertygade det tillräckligtär starkaut. attser om genom
incitament och förändring möteskulturen kan skapas demo-en av nya
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fler.och involverakratiska mötesplatser
avståellerdirektmöjlighetmedborgarens utövaEgenmakt är att

eller ho-sådant henneliggerfrån bestämmanderätt näraöver som
verklig-"geografi. I denenskildesi denEgenmakten utövasnom.

ofta, de hareller haninviden känner, hon möterhet somsomsom
möjlig-harmedborgarenomgivningiDet näraöver. är somengrepp

mån detbehärska. Idagförstå, möjligasteöverblicka och i ärhet att
de-tillvaronFrågan då benämna denså. kaninte är som enom man
sinförstår tolkahar verktygsådan. inte ellerOmmokratisk attman

egentligeninflytande. Detinteheller äromgivning kan utövaman
självklart.ganska

utsträckningibyggeregenmakt ellerViljan till storengagemang
behöverDetprovokativt uttrycktellermervärde egennytta.ett mer

Sna-solidaritet ochmellansjälvklarinte finnas egennytta.motsatsen
måstenå förstnämnda.det Detkan det väg attsenare vara enrare

viövervägandenDeför görincitamentfinnas engagemanget.ett
ofta bedöm-viväljerofta. vimänniskor När göratt enengagera oss

går i OK och Kon-på Vi medvi vinnerning vad att engagera oss.av
avstår från något djupareoftaståterbäringens skull,för en-mensum

våra kostna-för minskabåtklubben jobbar vi ideelltI attgagemang.
politiskt förroligt. Viför detder eller bara är attatt ossengagerar

vår faktiskavivårt andras liv,ochförändra tröttnar snarteget ommen
insat-förändra inteförhoppningarochförväntan motsvarasatt avom

Storstads-räknas, deninte riktigtOm röst snart.tystnarens egensen.
tillskälengoda grunder detdärförkommittén är attatt etttror av

såförtroenderåd skola ochbarnomsorg ellerinomolikaalla dessa
måste konkret incitament.så finnasmisslyckas ofta. Detvidare ett

vilja bry sigellerandra,ekonomiskt, i omtankekanDet attomvara
människor,andrai medvardag, värdetsina barns möten att upp-om

kunskaperökadenågot för andrasig behövd, betydaleva samtatt
sig.förtillfredställelse tillräckligt att engageranogsom ger

indi-ökadenkelt talanågoni mening uppfattaskanDet att omsom
handlar dettidigaremakt för medborgarna. Men nämntsviduell som

således vilkeninte baraFrågeställningenockså ökat äransvar.om
också vilketsin vardaghamakt medborgaren ska över utan ansvar.

kanskemaktdiskussionenblir änanvänderOm vi termen meransvar
definierasbrukardetegentligenVilketutmanande. är somansvar

skulleenskilde Manhar densamhällets Hur stort ansvarsom
arti-exempel. Ihjälp följandemedreflektera dettakunna över enav

drunkningsdö-alarmerades detkvällstidningkelserie i attstor omen
politikernaintryckspredsökar. Bildenden att spararsomavgavsom

drunknar. Dentill barndirekt skyldigaSimundervisning är att
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frågangivna blir: det samhällets uppgift läraär folk simmaatt att
Äreller det föräldrarnasär eller den enskildes uppfattningen sådan

det samhällets sådanaär ochär ska i fall där detatt ansvaret enonnt
påvisaskan utkrävas Att ungdomar drar omkring stadensansvar.
betraktas oftast politiskt problem utlöser kravgator ettsom som

Ärpolitiskt och politiska lösningar. det föräldrarnas eller poli-ansvar
tikens ansvar Kan tala delat ansvar Vi skulle välkomnaman om en

och bredare frågeställningardiskussionstörre kring medborgar-om
förhållandei till den offentliga verksamheten.egetnas ansvar

Det ingen god redovisaär färdigaväg modeller föratt att egen-
gårmakt. Det lära inte kopiera lösningar. Varje demo-att attav, men

kratiskt forum enskilda individuellaär insatser. Varjesumman av
form egenmakt kommer därför ha sin specifika lösning. Viav anser

ocksådet viktigt försöka undvika detaljreglera områdenvilkaatt att
såska innefattas exempelvis gjorts i lagen självförvalt-som som om

ningsorgan. Detta skall givetvis inte nonchalans gäl-motses som en
lande lagstiftning. Men demokratin utvecklas i intressekonflikter. Låt

uppståkonflikter och hantera dem därefter. Lagstiftningen de-
mokratiornrådet får inte statiskt.vara

Storstadskommittén vill undvika begrepp delaktighet, samrådsom
och inflytande. harDe givetvis demokratiskt måttvärde,ett men som

demokrati eller till enskilda maktbefogenheterrätten de väldigtär
diffusa och kan väldigt begränsande. Begreppet brukarinfly-vara
tande och brukare det vanligen används i dessaär sammanhang.som
departementsskrivelsenI Vidga brukarinflytandet 1991 18 finns:
avsnitt begreppet brukare. "Medborgarnas möjligheter så-ett om att
användare ojfentlig påverkaservice tjänsternas utformningsom av
områdenDe vi berör barnomsorg, skola och fritidsverksam-ärsom

het. Inom barnomsorgen ska föräldrarna brukare. I skolanses som
kan bådedet föräldrar och elever. I fritidsverksamheten detärvara
användarna verksamheten. Det finns andra Samråd,begrepp.ävenav
konsultation eller information handlar ofta välvilja. Vi föredrarom

tala makt och Att inneha makt innebär inteatt suveränom ansvar.
makt. Man kan exempelvis i detta sammanhang jämförelsegöra en
med Valdeltagandet. harDär medborgaren vårtenligt detsätt att se
inte inflytande. Hon eller han har makt, lika makt andra,stor attsom

sitt vilken riktningsäga tycker samhället ska utvecklas.attom man
förhållandetBara det individen har makt innebär inte det medatt att

nödvändighet blir denne vill. fårHon/han i alla demokra-som som
tiska sammanhang böja sig för majoriteten. Men jämbördig.ärman
Man har inte bara inflytande någon makt.över annans

såDet inte kan införaär demokrati. Demokrati ingenatt ärman
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gårsamhällssektorer. Detinom olikainförasfärdig materia kansom
demokrati-demokrati. verkligasälja Denellersig produceraattvare

människor. Detmellanoch ärproduktionen sker i möten processer
förstärkscivila samhälletkallas detså brukartvivel detattutan som

civila samhället,detförstärkningmänniskor. Enmellani möten av
också nöd-önskvärdinte enbartinformella sektorndeneller är utan
från familjvi oftamänniskor hämtarVårt stödviktigastevändig. som

lånar till lö-framvii deeller vänkrets. Det är pengarrummen som
vi harstöttadeblir tröstade ochbarnpassning, närordnarning, per-
isoleringEnsamhet ocholika starkt.kansonliga problem. Det vara

Demokra-samhällsproblem.allvarligtuppfattatslängehar ettsom
enligtmänniskor kanmellanmötesplatser ochtiska mötenprocesser,

dekänslautanförskap. Envår isolering ochmening bryta attavny
något Soli-förde betyderihop, de behöverhör attatt varann.varann,

blirdenhelt klart kanord,daritet slitet säga att star-är ett manmen
människor.mellankare mötenav

med-Självhjälp andratillSå hjälpsjälvhjälpsgrupper,kallade av
själv harproblemerfarenheterharborgare mansomav sammasom

viciviltockså uttryck förhantera, är ettettatt somengagemang
värdefulltverkligtvi exempelVisst hari Sverige.borde ha mer av

värde-skäl inte riktigtolikaSverige, det harfrivilligarbete i men av
också det härvårt finnsgrannland, Danmark,efter förtjänst. Irats

nittio-sedan 1987området tradition. harDärhelt ettstartatsannanen
självhjälpskontor. vår meningskulle enligtmöjlighetDennatal

sigstrategiskt användainstitutionerochsvenska myndigheter mer av.
verksamhetenoffentligatill denkonkurrentInte ettutan somsom en

handlararbeteframförallt socialtjänstensdelkomplement. En stor av
vissblir medinsatseri Myndighetensmänniskor kris.mötaattom
sek-tidsskäl ochblandstorskalig ochnödvändighet annatanonym av

Säkertoch personlig.tillräckligt djup ärheller interetesskäl. Ibland
ofta kännersocialtjänstenmånga framföralltså anställda inomdet att

önskar.till de Enräcka väginte kunnavanmakt över att somsom
isåledes och kommun,strategisktstimulerasborde är att statmer

ci-inom dentill SjälvhjälpstimulerarDanmark, verkligenmedlikhet
framförallt mänskligt,samhällsekonomiskt,vila sektom. Rent men

människorsväsentliga förbättringarinnebärasäkerligenskulle det av
vardag.

svårare idemokratiskalokalautveckling ärEn stor-processerav
överblickbarhetensociala kontrollen,landsbygden. Denstäder än

mil-iidentitetenminst viktigt denkanske inteoch ettgemensamma

1994:33.varann."Visst kanFolkhälsoinstitutet. stötta



98 Resonemang kring egenmakt SOU 1996:177

jonprogramsområde Det beror till viss del områdenaär sämre. att
knappt har funnits längre år,i 30 omflyttningen ocksåän är stor, men

intressegemenskapen mångfacetterad.att är mer
Frivilligarbete många gångerhar betraktas kontroversiellt.som

Kanske det i grunden ideologisktär betingat. Tankarna bakom väl-
färdsstaten handlade i grunden ingen ska behöva utläm-attom vara
nad till välgörenhet. finnsDet ingen anledning påvika den punk-att

Ingen ska heller fortsättningsvis behöva upplevaten. utläm-att vara
nad välgörenhet. Det samhälleligt,är Menett gemensamt ansvar.

frivilligarbetet många gånger fått ståoförtjänt måltavlaattanser
för kritik. Det har felaktigt konkurrent till det offentliga.setts som en
De insatser exempelvis Stadsmissionen och Frälsningsarménsom

i storstaden för blandgör hemlösa allt erkännande. Manär värtannat
skulle kunna frivilligarbetet Såmarginellt i Sverige.är dettro att är
inte. I undersökning Sköndalsinstitutet tillsammans meden som
Handelshögskolan genomfört visar omfattande frivilligarbeteett som
många gånger sker i det I undersökningen beräknades antalettysta.
frivilligorganisationer till drygt 170.000. Den frivilliga sektorns eko-
nomiska omsättning andel uppgårBNP tillmätt 60 miljardersom av
eller 4 BNP. Därmed konstaterar undersökningen fri-procent av att
villigarbetet Europa.i Sverige i paritet med övrigaär

Vi har i detta delbetänkande egenmakt valt bara kort beröraattom
de olika demokratiska strukturer har hög utvecklingspotentialsom

förmåntill för koncentration till den enskilde individens maktbe-en
fogenheter. denI växande byalagsrörelsen bedömer drygtattman
70.000 människor återkommeraktiva. Vi dockär med fördjupningen

det gäller modeller förnär lokalt demokratiskt utvecklingsarbete,ett
det organiserade och oorganiserade frivilligarbetet, inrättandetom av

områdesstyrelser,särskilda erfarenheter byalagsrörelsen ochom av
starkare föreningsliv vårti slutbetänkande under 1997.ett

3 LarsSvedberg.Frivillighet ideologiskt slagträoch faktisk verksamhet". Sköndalsinsti-som
1996.tutet.
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6Kapitel
folkhälsaEgenmakt och

Inledning6.1

Makturedningenstatligaår presenterade densedanFör drygt sex
detkonstateradesutredningenundersökning. Isin1990:44SOU att

möjliga ochkallade detvadförelåg klyfta mellanväxande manen
förväntningarMedborgarnasmedborgarskapet.förverkligadedet
handlingsutrym-faktiskasnabbare detinflytandepersonligt änsteg

samhälls-stigande vanmaktsigMaktutredningen tycktemet. ense
kortfattadavsnittområden. Vi i dettakommer göralivets olika att en
mellanrelationengenomgång gjortsstudierempirisk sy-omsomav

folkhälsomässiga betydelse.och desstill egenmaktbegreppnonyma
vikan1990-talet. Detvuxit under sägavanmakt harMänniskors

forskningerfarenhet ochvimängd faktorermed säkerhet. En som av
förnegativtutvecklatsvanmaktsproducerande harområdet ärvet

indi-skapararbetslöshetenhögamänniskor. Denstora grupper av
känslanSysslolösheten,få ihop.vidnivå ekonominöver attattoro

känslaochnegativt. strukturDenbehövd, verkarinteatt avvaraav
arbetslös-försvinner vidindividenarbetesammanhang ett gersom

het.
in-i trygghetssytemenneddragningar skettDe genererar orosom

utanförskapkänslansegregationen ökarökadeframtiden.för Den av
verktygförfoga deinte självKänslanhopplöshet. överoch att somav
utlämnadKänslansin situation.förbättrabehövs för attatt varaav

sannoliktnegativt,samverkaropåverkbara Allt detta ävenkrafter. ur
folkhälsosynpunkt.

folkhälsa6.2 Hälsa -

har sittavsnitt folkhälsa. Begreppeti dettaNyckelbegreppet är ur-
enligtkonstitution,WHOsvärldshälsoorganisationsi FN:ssprung
ochkroppsligt, psykiskttillstånd fullständigtvilken: hälsa är ett av
han-frånvaro sjukdom ellerinte endastvälbefinnande ochsocialt av

rättighetockså grundläggandedetbetonardikapp. Man är attatt en
tillhänsynåtnjutande möjliga hälsabästafå ikomma utan ras,av



100 Egenmakt och folkhälsa SOU 1996:177

religion, politisk uppfattning eller förhållanden.sociala Denna defi-
nition sålunda1946 och år.idag 50är Med folkhälsaantogs avses
vetenskapen och utövandet hälsoskydd och hälsofrämjande iom av

samhälle. sedvanligI medicinsk verksamhetett patienten indi-är en
vid. I folkhälsoperspektivet patienten kollektivär arbetsplats,ett en-

kommun, landsting, nation.etten en

6.3 Sambandet mellan egenmakt folkhälsaoch

forskningDen finns sambandet mellan egenmakt och folk-som om
hälsa har inte sig det politiskaanvänt egenmaktsbegreppet,av men
väl flera näraliggande begrepp. I det följande kommer därförav att
diskuteras vad sig sambandet folkhälsamellan ochtror vetaman om

rad näraliggande begrepp till egenmakt. De är:en

egenkontroll och beslutsutrymmeo
autonomi och självständigheto
känsla sammanhangavo
slitstyrka och kontrollcentrumo
problemhanteringsförmågao
livskompetenso

Om sambandet mellan just dessa egenskaper hos individer i relation
till folkhälsa finns omfattande forskning.en

Begreppen egenkontroll och beslutsutrymme ingår såi den kallade
krav-kontroll-stöd modellen i sin ursprungliga form introduce-som

Robert Karasek och sedan bearbetats främstrats Töres Theorellav av
ohnson.1och Jeffrey J

Det mätinstrument/frågeformulär, har denna modellsom som
innehållergrund frågor psykiska krav individen, individensom

kontrollmöjligheter egenkontroll tillgångoch individens till socialt
stöd till frånexempel arbetskamrater eller Fråganöverordnade. om
psykiska krav individen bådeinnefattar kvantitativa, det vill säga
till exempel hur mycket arbete har utföra tidsenhet, ochattman per
kvalitativa, det vill hur krävande arbetet tillsäga exempel detär, om

individen förutsätter motstridiga krav.
Kontrollmöjligheter för individen innefattar enligt bådemodellen

möjligheter bibehålla och utveckla kunskaper. En stimulansatt som
i sin har avgörande betydelse för hur mycket kontrolltur kan taman
till exempel i oväntade situationer i arbetet och det inflytande man
har beslut rörande det påverkansmöjligheteröver arbetet, ochegna
beslutsutrymme.

Jfr Karasek,R. Theorell, Healthy Work. 1990.
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TheorellI hel rad studier sammanfattade har funniten av man
hög mental belastning sjukdomsalstrande. endastär Men detatt om

samtidigt föreligger lågt beslutsutrymme. Kombinationen högav
lågtmental belastning och beslutsutrymme kallas "spänt arbete.

Det den hälsoskadliga Hög mental belastningär vid högtstressen.
beslutsutrymme kallas sådanaktivt arbete. I situation ären man
inte spänd tänd. Arbetet mindre börda ochärutan av en mer av

Lågutmaning. mental belastning vid litet belutsutrymme kallasen
lågpassivt arbete och mental belastning vid högt beslutsutrymme,

arbete,3avspänt
detI spända arbetet alltsådär fårsaknar egenmaktman- -

enligt teorin försvårarackumulerad spänning inlärandeman en som
och utveckling och samtidigt ökar risken för sjukdom.som

I det aktiva arbetet där föreligger fåregenmakt visserliman gen- -
högt varvtal i kroppen, samtidigt ocksåstimuleras psykiskett men

tillväxt med ökning möjligheterna för individen klaraatten av av
framtida påfrestningar. Aktivt arbete karakteriseras vadav man
ibland kallar den glada stressen. Och det medför inga väsentliga
hälsorisker.

Förekomsten hjärtinfarkt i relation till arbete därspäntav egen--
makt saknas har undersökts i 20 publicerade studier. I 16 dessaav-
har funnit klart samband arbete desto högrespäntettman mera-
risk för hjärtinfarkt, sammanfattat i Theorell,1996. I uppföljande
undersökningar har studerat yrkesarbetande i arbetssi-man personer
tuationer påverka.de inte kunnat fannMan de reagerade delsattsom
med högre blodtryck under arbetstimmama, dels med sömnrubb-
ningar och påtecken försämrad aktivitet i de i kroppensystem som

återställeroch vävnader. Spänt arbete, lågkarakteriseratreparerar av
egenmakt och hög belastning, alltså påverkakan olika kroppsfunk-
tioner i kan öka risken för olika slags ohälsa.nästaett stegsom

En besläktad med inriktning autonomi och självständig-ansats,
het, i studiet sambandet mellan olika aspekter egenmakt ochav av

Eysenckffolkhälsa beskrivs Grossarth-Maticek och utgår frånDeav
Mowrers och andra teoretikers uppfattning själva kärnan iatt en neu-
rotisk frånvaropersonlighet autonomi,utgörs självständigtav av av
beslutsfattande. När autonomi saknas uppkommer hos individen ett
alltför starkt känslomässigt förhållandenberoende olika ochav per-

2Theorell, T. Om den psykosociala miljön och hur den samvarierarmed hälsoparametrar.
Sivik, S och Theorell, red. Psykosomatiskmedicin. Studentlitteratur,Lund, 1995.
3Theorell, T. Kontroll livet prevention hjärtinfarkt.över Manuskript 1996.av-4Grossanh-Maticek, R. Eysenk, CreativeHJ. novation behaviour therapy prophylaticas a

for and heart disease.1991.treatment cancer coronary
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hindrarberoende ho-individen. alltför starkaDettaomgersoner som
sådana livssituationen,beslut denfattaeller henne att egnaomnom
långsiktiga i sin medförintressen. Dettakort- och tursom gynnar ens

otillfredsställda, vilket i sin kanförblirindividens livsbehov turatt
ångest, upprördhetnedstämdhet, hopplöshet,framkalla reaktioner av

jagetaggression riktad detoch mot egna
påverkasådana kanreaktioner i sinFörfattarna konstaterar turatt
riktning.sjukdomsframkallandemånga funktioner iorganismensav

undertryckta känsloreak-studier visatrefererar flertalDe attett som
motgångaroförmågaångest hanterailska och ochtioner attav --

risk utvecklaförutsäger ökadfrustrationer tillsammansoch att can-
på motsvarandeoch aggressivitetmedan ilska, fientlighet sättcer,

för hjärt-kärl-sjukdom.förutsäger risk
båda enligtfråga folksjukdomardessauppkomsten utgörsI om av

oförmågamänniskorsförfattarna problemen attett av egenavav
intresse fram-och därmed i sittkraft sina reaktioner egetstyra egna

tillägnarOm deundvika oönskade konsekvenser.kalla önskade och
inlärd hjälp-förmåga eventuellkan de lättare sigsig denna ta ur en

Seligman.5löshet
framgångsrika försökslutligen för sinaFörfattarna redogör egna
autonomi och själv-båda till ökadslag människorhjälpa dessaatt av

självständighetsträning, autonomyständighet, vad de kallargenom
ökad egenmakt,teknik bland innebärtraining", annat genomen som

Wallströmsocialminister Margotempowerment begreppett som
"kraftgörande".föreslagit översatt som

föreslagitsproblemkomplex harvinklingEn avsammaannan
Antonovskyf sense ofsammanfattade sina tankar i begreppetHan

så männi-försersammanhang,coherence, känsla sägaattsomav
navigerahjälper hennekompass och roder,skan med karta, attsom

innehåller komponenter:livets Begreppet treocean.

comprehensibilitybegripligt0
hanterbarhet manageabilityo

meaningfullnessmeningsfullheto

med be-klart släktskapkomponenten hanterbarhetSom harsynes
sig habetyder tyckeregenmakt, Hanterbarhet attgreppet resur-man
påfrestningarocheffektivt de kravtill sitt förfogande mötaattser

för.utsättsman
radsammanhang har ihar denna känslaMänniskor en un-avsom

5 DepresseionandDeath. 1975.Seligman,M,E,P. Helplessness,On,
5 of Health. 1987.Unraveling theMysteryAntonovsky, A.
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behålladersökningar visat sig ha och klart bättre mental ochen
sådanakroppslig hälsa saknar den.än som

Kobasa7frånrelevant hon in-En kommer ävenansatsannan som
förhål-sig för sjukdomsmotverkande och hälsofrämjandetresserat

landen. Hon exempel komponenter:treger

commitmentengagemango
förmåga påverkaegenkontroll, controlatto

utmaning challengeo

Kobasas egenkontrollkomponent innefattar människor sinatt tror
förmåga påverka det de för och de i enlighet medutsättsatt att agerar

någontingdenna uppfattning, förklaringarsöker till varför har hänt
påverkadem och sitt försöka händelsernaseget attser som ansvar

fortsatta utveckling i önskad riktning. Vid vad Kobasa "inter-kallar
hållernal locus of control" människan hon själv i rodret tilltror att

sitt livsfartyg, sinkan bestämma kurs. Vid external locus ofegen
control hon frö förhon vinden, helt styrdomvänt ärtror att ett av

krafter och händelser.yttre
sitt bidragI till forskningen och dess hälsomässiga kon-stressom

Folkmang framhållitsekvenser har ochLazarus betydelsen inteav
alltså ocksåbara hur har det" vad förär utsatt utanman man- -

motgång.hur hanterardet, hur sitt liv i med- ochtarman man
tvåbeskriver principiellt olika möjligheterDe till problemhantering.

förhållandena,problemframkallandeDels ändra de dels ändraatt att
vår reaktion förhållanden.känslomässiga dessa Den förstnämnda

föredra påverkanvanligen där avsedd verkligenär äransatsen att
stårmöjlig. andra sådanDen strategin vad till buds möjlig-är närsom

föreligger.het inte Speciellt förstnämndaden problemorienterade-
hanteringsstrategin mångahar beröringspunkter med egenmakt.

årLivskompetensbegreppet har förts fram FN:ssenare av
världshälsoorganisation WHO 1994 i organisationens hälsofräm-
jande och sjukdomsmotverkande "Healthy Schools" häl-program -
soskolor. Programmet syftar, antyder, bland tillnamnet annat attsom
inom för det traditionella skolväsendet lära kommanderamen gene-

motgång.rationer hantera livet ingåri med- och Iatt programmet att
lära sig:

7Kobasa,S.C.The personality.Hardy Toward Social Psychologyof StressandHealth. 1982.a
8 R.S.Lazarus, Folkman, Stress,Appraisal andCoping. 1984.
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kommunicerao
fatta besluto
lösa problem
tänka kritiskt
stå sig
motstå kamrattryck
hantera nedstämdhet och stressegen oro,

sig till miljökrav, ochanpassa nya
känna sig själv.o

besittaAtt all denna livskompetens kommer mycket detnära ärsom
målet för Storstadskommitténs ställningtagande för de processer som

såledesegenmakt framkallar. har inte bara demokratiskEgenmakt en
dimension. I det här avsnittet vi kring näraliggande be-resonerar

och folkhälsa. Vi kan konstatera det, i synnerhet i de utsattaattgrepp
bostadsområdena, ocksåvärdefullt folkhälsoskäl under-attvore av
stödja demokratisk mobilisering. eftersomDetta bland annaten en

bostadsområdenahög andel de boende i de saknarutsatta ettav ar-
påverkanbete och därmed möjligheter till sin livssi-sämre egenav
återkommatuation. Storstadskommittén med fördjup-attavser en

område.ning detta
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Kapitel 7
l

boendetiEgenmakt

lägenhe-huroch bestämmamed"Boendeinflytande Att omvara
det skaventilation näroch vilkenska typ renove-vara,utten avse

inför nybyggnatio-projekterasbörjaområdet skaske,skaringar när
Då kanmed jagviljaskulledylikt. jagoch Det gärna om.varaner

påverkamed ochvara
kate-bostadsområdena. Olikade olikasamla folkska börja i

ska lösadem hurmed vidiskuteraförolikafolk igorier möten attav
demed barn,har bekymmer sinaföräldrarproblemen. T somsomex
och till-människorolika kategorierbekymmer;ekonomiskahar av

ifråga.området Hurlösningarfram inomförsöka mansammans
fo-varandra ".hjälpaska kunnahurbättre ochdetska urman
medStorstadskommittén förtvi inomsamtaldekusgrupp. I som
hargripa maktenmöjlighetderasboende i miljonprogrammen attom

måste boendet.börja iblivit detofta attsvaret

på boendetSamhällets7.1 syn

påtagitlång sigtidunderharkommun/statdefinitionenSamhället i
iAnsvarsuppdelningen harbostadsförsörjningen.för storaett ansvar

genomförandet.förgivitssådanvarit kommunernadrag ansvaretatt
lagmässigaställauppgiftsinframföralltStatsmakten har attsett som

Riksrevionsverket harförfogande.tillfinansiella medeloch samman-
mål"Centrala iföljandebostadspolitikenmålen för sätt:fattat

bostadsmiljöergodabostäder,godabostadspolitikensvenskaden är
befolkningenl. Re-helaförkostnader;till rimligafördeladejämlikt

målen med dennationellaför deuttryckstatsmakten1947dan gav
skall fort-kommunbostadsförsörjningsplaneringen: "Enkommunala
främjasyftebostadsförsörjningsplanering ibedrivalöpande attatt

kvalitet.godbostadfåralla kommuneni aven
Också i interna-varit goda.harambitionernasamhälleligaDe en
bostadspolitikensocialadenmåste dettionell jämförelse sägas att va-

1988:1591."Bostadsförsörjningsplanering". DnrRiksrevisionsverket promemoria
främjande. §bostadsförsörjningens2 åtgärderförkommunalaSFS 1947:523,Lag om
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rit framgångsrik. Sverige har undvikit den europeiska utvecklingen
med miljoner hemlösa. Detta till ändåfinns hel del allvarligatrots en
sociala problem i framförallt miljonprogrammets bostadsområden.
En förklaring till problemen denär totala avsaknadennärmast av en
egenmaktsdimension vid utformandet bostadspolitiken. Så sentav

i mitten 80-talet, med facit och lärdom miljonprogrammetssom av av
problem, skrev regeringen i proposition: "Saknas planerade ochen
samordnade fråninsatser samhällets leder ut-gemensamma organ
vecklingen snabbt till segregation, färslamning och omfattande kapi-
talförstörinf .

En högst rimlig frågeställning, utifrån Storstadskommitténs ställ-
ningstaganden kring individens kraft de boendesär, kraftvar egen
och möjlighet till bestämmanderätt fanns. Och finns det väl bästär

Över-tillägga. Den 9 1995 tillsatte regeringenatt utredningenmars
bostadspolitiken. Kommittédirektivet behandlar framföralltsyn av

förhållandet mellan och kommun: "Uppgiftenstat preciseraär att
målen för fortsatt social bostadspolitik... Statens ekonomiska in-en

måste begränsasmlømmunernassatser bostadsförsörj-inomansvar
ningen skall klarläggas". Storstadskommittén konstaterar det äratt
egendomligt det inte något i direktivennämns kringatt de boendes

och kraft såi vittgående statligeget utredning bostads-ansvar en om
politiken. Nu har det dock visat sig utredningen detta, tagitatt trots
fasta de boendes kraft.

7.2 Miljonprogrammet

Även bostadspolitiken haft åtminstonecentral roll sedan bör-om en
jan 1930-talet väljer vi fokusera inleda våroch genomgångattav av

sådet kallade miljonprogrammet. 1950-talet dominerades av en
skriande bostadsbrist. Skälen många. Byggandet hölls tillbaka förvar

minska överhettningen ekonomin. Omstruktureringenatt av av ar-
betsmarknaden framkallade flyttlassvåg. Den moderna urbani-en
seringsvågen fart, samtidigt de ökade materiella kraventog ficksom

Åråterverkningar bostadspolitiken. 1965 sjösätter riksdagen mil-
jonprogrammet. En miljon bostäder ska uppföras år.tio Det ska
bli möjligt tack massiv påsatsning storskaliga lösningar ochvare en

industrialiserad byggteknik, långtgåendemed för uppfö-en normer
randet och utseendet bostäderna. Det moderniseringvar en enorm

Per-Albin Hanssons folkhem. Lägenheterna väl planerade,av var
med alla moderniteter och innebar rejäl välfärdsförbättring för allaen

3Prop. 1983/84240,bilaga sid.14
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trångbott boendeochomodemtlämnamöjlighetfickde att ettensom
många mil-stämpladestillstandardengodasig. Denbakom trots av

otill-socialtfysiskt ochområden väldigtjonprogrammets snart som
storskaligaalltföruppfattadesboendemiljöer. Defredsställande som

facitmedskulleförslitna. Detalltmed tidenochoch monotona mer
socioekonomiskaoch denboendesegregationensighand visai att
ökade. Dettaiställetbefolkningsgrupperolikauppdelningen an-av

miljonpro-verkningarnatillskrivasexklusivtgivetvis intekan avsvar
iMänniskorhastighet.fram iFörorterna växtegrammet. enormen

estetiskt tillta-fögaiköpcentrumi regelsamladestusental runt ett
bostads-många miljonprogrammetsutseendetlande hus. Just av

Ävenåren.de härsjälvbild undermaktensområden delsäger omen
gissninggrundlösknappast atthand det att antafacit imed är en

fått möj-boendedefått utseendeboendeområdendessa ett annat om
miljön. Enfysiskadenplaneringentill inflytandelighet över an-av
ocksågenomförandemiljonprogrammets attaspekt pro-varnan

ifrågasatt redanrivningsvågupphov tilljektet varsomenormengav
idag.då, säkert än mermen

miljonprogrammet Ikringdå offentliga debattensåg denHur ut
igång.få kommaotålighetmycketprägladesinledningen attenav

såpartier ochgällde allabländade. Detta gottNybyggarandan som
ef-Menfanns inte.projektetförNågon egentligalla debattörer. oro

påpekadesFrån borgerlighetenfart.debatten attterhand pro-tog
tillräckligt.således byggdesintedetspricka,höll attattgrammet

markpolitiken, hyressätt-blandhandladeAndra röster annat om
förrivningstaktenfå småhus ochförbyggdesdetningen, att varatt

finnaomöjligt,svårt, inteför säga ettoerhörtdet atthög. Men är att
betraktaskomnågot tveksammaegenmaktsperspektiv. De att som
Markpolitikensnarlik.diskussionenriksdagenbromsklossar. I var

politiskadenföljdSombyggandet.idominerade tempotsamt aven
intedetoppositionslinjeFolkpartietslöfteslogiken gick attut

miljon1,1borde byggasdetbostädermiljonmed 1räckte utan nya
bostäder.

fram. Cen-emellertidfördesegenmaktsförteckenkritik medViss
god boen-farhågor: "EnuttryckteEliassonterriksdagsmannen Lars

de eko-fråga,samhällsekonomisk ävenfrämstdemiljo inteär omen
gällerhärdebatten,förgrundenstår iofta iaspekternanomiska utan

samhälls-måste inriktamänniskan... Vienskildahand denförstadet i
enskildadentillgodosepåbostadsbyggandetochplaneringen att

önskemål och behov".människans
efterlystesBohmanGöstaföreträdareFrån och dessHögern mer

har vifrihet: "I Sverigeindividuellochmarknadsanpassning mer
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valfrihet, hög levnadsstandard, deninte i sektor omfattarmen som
den viktigaste delen den enskilda medborgarens materiella behov.av

finnsHär ingen balans mellan tillgång och efterfrågan, ingen valfri-
het, ingen mojlighet få individuella, angelägna önskemål tillgodo-att
sedda".

riksdagsmaterialetI finner vi överhuvudtaget fåväldigt röster som
kritiserar rivningama. De flesta tycktes nöjda med projektet.vara

såMen händer något.plötsligt Hösten 1968 kritiken det fula,tar mot
människofientliga byggandet fart. Detta förblir under period deten
övergripande i massmedia. I ochtemat artikel talasvar varannan om
behovet miljöhänsyn och den ensamhet betongkomplexenav som

Mångaskapar. börjar tala bristen medinflytande, allde-attom om
les för lite hänsyn tagits till estetiska värden. En illustration kansom
tjäna exempel de starkanär rubrikerna plockades fram,som var
vid invigningen Skärholmen 1968. Media vände sig kraftigtav mot
detta omänskliga betongfundamenet. Med rubriker "Skärhol-som

fruarnatvingar smygsupa" och "välfärdssamhällets kon-attmen
centrationsläger" fällde media dom miljonprograms-övertungen

baksidamedaljens
Samhället har dock med olika medel försökt bo-motsvara upp

stadssegregationen. Exempel detta har bland varit den kom-annat
Ävenmunala förmedlingsrätten och bostadsanvisningslagen. bo-

stadsbidragen motverkar måni viss segregation.
Förra Storstadsutredningen SOU 1990:36 identifierade drygt 50

bostadsområden. Alla dessa områdenutsatta hade minst dubbel så
hög andel socialbidragstagare storstadsregionen i Andelenstort.som
utlandsfödda betydligt högre i övrigaän delar storstäderna.var av

låginkomsttagareAndelen också högre. Elevernas skolbetyg lågavar
och andelen långa sjukskrivningar betydligt vanligare i övrigaän
stadsdelar. Storstadsutredningen visade också de boendes socioe-att
konomiska ställning samvarierade med deras hälsotillstånd.

Även de boendes sin boendemiljö visade allvarliga bristersyn

skötsel och förvaltning husen och närmiljön.av-
kommunikationerna till viktiga aktivitetspunkter.-

4Dennaframställning baserad genomgångär material i Pressarkivet,Uppsala,mellanen av
1965och 1969,artikelsökningar universitetsbiblioteketCarolina,Uppsala.Tidskriften Arki-
tekten 1968-1974.Hans Redtzer "Bakgrunden till miljonprogrammet", historiska institutio-

Stockholmsuniversitet, maj 1996.Karl-Olof Arnstbergnen, och Lars Ekenbom, "Tio ef-
teråt: Skärholmen.Anteckningar fotografier,och Liber förlag 1979.Boris Schönbeck,"Stad i
förvandling, Byggforskningsrådet 1994.Proposition 1965:1,Bil. 13 debatteni Andra-samt
kammarenochFörstakammaren7 april 1965.Proposition 1967:100,Riktlinjer för bostadspoli-
tiken riksdagsprotokoll från debattenisamt AK och FK 23 maj 1967, referenslitteratur.samt
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fysisk och estetisk utformning.-
den sociala integrationen och samhörigheten mellan grannarna.-
rädsla, obehag och främlingskap inför de kringboende.rent av-

områdenI alla dessa såomflyttningennästan endast hälf-stor attvar
invånarna bodde kvar efter femårsperiod. bostadsområ-Deten av en

den segregerade efter sociala ochär ekonomiska kriteriermestsom
visar idag tecken ökad etnisk segregation.även

åtgärder7.3 Traditionella för lösaatt
miljonprogrammets problem

bostadsområdenaDe tvåhar under de decenniernautsatta senaste va-
föremålrit för Frånuppmärksamhet. sida flerahar insat-stor statens
gjorts för skapa förhållandenakunskaper åstad-och föratt attser om

komma förbättringar. Den bostadssociala delegationen startade under
första hälften 70-talet försöksverksamheter områdeni med uthyr-av
ningsproblem. 1979-1986 lämnade miljöförbättringsbidragstaten
till närmiljön. 1986-1990 lämnade tillsammansatt rusta staten,upp
med kommunerna, förnyelsebidrag områdentill med sociala pro-
blem mångaoch lägenheter som ägdes allmännyttiga bo-tomma av
stadsföretag. Sedan mitten 80-talet har lämnat bidrag ochstatenav
förmånliga lån till ombyggnadreparation, och tillbyggnad ROT.
Via Boendeservicedelegationen satsade 100 miljoner kronorstaten
under perioden 1985-1990 utveckla och stimulera verksamhetatt
med samordnad boendeservice. 1988-1990 arbetade den statliga
Storstadsutredningen föreslåmed uppdrag åtgärder förbätt-ochatt
ringar i livsmiljön i storstäderna. Detta resulterade bla i att staten
anslog förmedel samordning insatser för ungdomar i bo-utsattaav
stadsområden med sociala problem.

Många de statliga insatserna har följts forskning. De lo-av upp av
kala utvecklingsarbeten startades inom för Samordnadsom ramen
boendeservice har för sig utvärderats, oftast med hjälp profes-var av
sionella utvärderare eller forskare från lokala universitet och högsko-
lor. Forskningen har skapat användbar erfarenhetsbanken som ger
kunskaper hur kan genomföra lokalt utvecklingsarbete.om man
Kommunerna har framför allt de bostadsom-görasatsat att utsatta
rådena attraktivare bryta storskaligheten, torftigheten ochattgenom
någrai fall förändra upplåtelseformen hyresrätt till bostadsrätt.
Parallellt med forskarinsatserna mångahar kommuner under 80-

talet genomfört områdesbesktivningar.sociala Dessa har emellertid
ofta svåravisat sig använda. Ett skäl till detta syftetäratt attvara

frånsällan Mångabörjan klargj ordes. kommuner har emellertid gjort
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i miljonprogram-förbättra situationenansträngningar för attstora
områden. verksamheter harförbättrats,Servicen har startats,mets

genomförts.förnyelseprojekt haranställts och olikapersonal har
Orsaken börvisat sig tillräckliga.insatser har dessvärre inteDessa

nämligendenna politik präglatssökas i föreställningen vad tronav -
i de bostads-på någon tillvaron tillannan ska lägga rätta utsattaatt

någonområdena. ofta syftat ekono-Och med annan har man
människor. Politiker och planeraresocialt bättre rustademiskt och

situationen i miljonpro-försökt förbättramed höga ambitionerhar
lite inflytandepraktiken haft väldigtboende har iDe övergrammet.

ioch medverkanupprustning. Och inflytandeplanering och utan pro-
också mindre.blir för insatsernaansvaretcessen

också ellerförvaltningsfilosofin dettraditionellaI den är mer
lösa alla debostadsförvaltningensmindre uttalat det är attatt ansvar

eller väl-små förknippas med boendet. Inget,eller problemstora som
grannsamverkan. Ettlämnas för lösningar idigt lite, utrymme exem-

med störandevi alla känner igen, problemetpel är grannar.som
störningsjourer ditMånga organiserat särskildafastighetsbolag har

vända sig föribland mindre motiverat, kanboende ibland motiverat,
gångerMångafå har dessastereoapparat.att tyst pro-grannens

enda ochockså polisiär uppgift. i dettabetraktats Barablem ensom
gått fastig-något förlorat.väsentligt Ililla exempel illustreras att en

relation till sina dettrygghet och harhet där känner ärgrannarenman
volymenoch be dem vridanaturliga älv ringa hosatt nergrannen

något.
årPå insikten vuxit sig allt starkarehar dess bättre att pro-senare

"nå-bostadsområdena inte uteslutande kan lösasiblem de utsatta av
framförallt kräverfysiska insatser,annan och utan engenomgon

invånarna. Storstadskommitténsmobilisering Detsocial är ut-av
gångspunkt.

utvecklingnegativ7.4 Självförvaltning kan bryta

förvaltningsåtgär-bostadsområdena har de traditionelladeI utsatta
of-förvaltningen finnsotillräckliga. den traditionelladerna visat sig I

någon medverkanmålsättningen fungera braallt skall utantast att
från de boende.och insats

heller intesig känner deOm hyresgästerna inte behöver engagera
målsättningambitiösnågot vällovlig ochför ambitionerna. Enansvar

fort-från fortsatt passivitet,därför medverka tillbostadsföretaget kan
traditionella förfaringssättetutanförskap. Genom detkänslasatt av
eller följdverkningar.ofta problemensangrips enbart symptom
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En förvaltningsfilosoñ håller fram inom hyres-växaattny nu
sektorn. utgår frånDen såhyresgästerna i utsträckningatt stor som

påmöjligt och olika skall makt och förvalt-sätt, överges ansvar
ningen. ornrådesförvaltningEn förutsätter aktivt delta-ettgemensam
gande och regelbundna aktiviteter. Om de boende direkt sättett
får makt och förvaltningen sitt boende, ocksåöver kommeransvar av
isoleringen och anonymiteten mellan hyresgästerna brytas. Det le-att
der till trygghet, trivsel och gemenskap i bostadsområdet ökar. Deatt

fårboende sitt makt- och ansvarstagande förvaltningenigenom
också påverkamöjligheter sina boendekostnader.att egna

vanligtEn förekommande fråninvändning kritiker till egenmakt i
boendet de boende själva inte skulleär intresserade. finnsDetatt vara
inga sådantbelägg för påstående. Tvärtom visar studier intres-ett att

för i den närmiljönset är stort.engagemang egna
I undersökning genomfördes under 1995 HSBsstoren som av

riksförbund och Hyresgästernas riksförbund bekräftas de boendes
ansvars.och vilja I undersökningenstörreatt ta ett sägsengagemang

omkring trettio har gjort frivilliga insatser i sitt bostads-att procent
område. bådeDet sociala och ekonomiska skälär anförssom som
motiv för viljan till i undersökningen. Drygt sjuttioengagemang pro-

det ökar kontakten och främjar gemenskap. Hälftencent attanser av
tillfrågadede frivilliga hållainsatser kan kostnadernaattanser nere.

Ett viktigt besked undersökningen intresset förannat är attsom ger
frivilliginsatser i boendet i princip likvärdigt mellan hyresrättär och
bostadsrätt.

En rimlig slutsats boende i hyresrätt positiva till ökadär be-äratt
fårstämmanderätt bara de möjligheter och tillräckliga incitament.

Hyresgästema har självfallet mycket olika förutsättningar för sitt
deltagande i de olika förvaltningsuppgiftema och intresset för att
delta också.varierar Storstadskommittén någon formattmenar av
individuellt ekonomiskt incitament ökar viljan för hyresgästemas
deltagande. målDet konkret få gångför de boende förär iett att en
demokratisk Boverket har kommit till slutsats. Iprocess. samma en
utvärdering ekonomiska incitament eller ekonomiskaattmenar man

sig.6fördelar den viktigaste stimulansen förär att engagera
Förra Storstadsutredningen ocksåpekade behovet ökatettav

inflytande för dem bor i allmännyttans ansågbostäder. De attsom
hyresgäster inom allmännyttan och hos privata fastighetsvärdar

5Telefonundersökning svenskarnasattityder till frivilligt bostadsområdetarbetei ochom sam-
hället. Sammanlagtintervjuades3 277 ålderi mellan 18 år.och 79personer
Boverket "Samverkan i lokalsamhället, 1994:3rapport
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boende jämfört medfå sittlikvärdig bestämmaborde överrätt att
eller med bostadsrätt.i hemdem bor egetsom
också för ökatpåtalade olikaUtredningen ettatt trots att system

mångaansågutvecklatslägenhetens skötsel harinflytande över av
påverkamöjligheterbegränsadei hyresrätt de hardem bor attattsom

före-Storstadsutredningenbostadskostnadema. Förrasitt boende t ex
upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.utvidgningdärförslog aven

ständigtutvecklas7.5 Hyresrätten

naturlig fortsättning denHolmaSjälvförvaltningsprojektet i är en
genomgåttupplåtelseform underharutveckling hyresrätten somsom

decennnierna.de senaste
lagstiftningensuccessiv anpassninghar skettDetta avgenom en

såväl hyresmarkna-förhållanden statsmakternatill de som avsom av
ändamålsenliga. självfallet hyresgäs-Därvid hardens parter ansetts

betydelse.inställning varit storternas av
sådan kan hyresgäs-anpassningexempelSom nämnas atten

lägenhetsunderhåll underutföraår själva1974 fick rätten attterna
fackmannamässigt Se-utfördesarbetet sätt.förutsättning ettattav

frånavtal friskrivashyresvärdarnamöjligt förblev det att genomnare
lägenhetsunderhåll skäliga tidsmel-medombesörjasin skyldighet att

sådet kallademöjliggjorde införandereformenlanrum. Den ett av
bestårlägenhetsunderhâllet. ivanlig tillämpningEnhyresgäststyrda

frånunderhållserbjudandeavstå från nyttjakanhyresgäster ettattatt
lä-får hyresrabatt. Hyresgäststyrtde i ställethyresvärden mot att en

många lä-infört igenhetsunderhåll modelleri varierade är numera
bestånd.kommunägda bostadsföretagensgenheter i de

har ofta till-hyreslagstiftningenförändringaroch andraDessa av
inomredan vuxit frambekräftelse den praxiskommit somsom en

hyresmarknaden.

bostadsområdet Holma7.6 berättelseEn om

allde-räckhåll.lyckan Den"På barndomens tid inom nästanvarvar
återuppleva barndoms-sedan koloniles naturlig. Att äga attvar

gullvivan ochoch ochfanns därlandet. Det gräset trastensomvar
Ochtill skänks.nådigt öde Nästan.dettavinden. Allt mig ettgavs av

varÄrtholmens till och detkoloniområde fick kommadet jag varsom
insåg,molnljuvheten fanns Jagår sedan. Men mitt itio ett oro.av

Ärtholmen stadsde-Holma. Holmaså kom tillkom till jagjagatt om
så mångapå jorden förhem och plats männi-byggtslen upp somsom
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därförhotfullt förHolma blev migfrån så många kulturenskor att
kallasåg kanskesåg ansiktet. mittdär det kalla Jagjag egetmest

sågmänniskors ansikten. Jag minspegla andraansikte sig i egen
erformedmänniskors Jagdet främmanderädsla för i mina ögon. en

"alla andraplötsligtkänsla: det jag inteunderlig var somsomvar
"en annanplötsligt jagDet varsomvar

också faktisktså detverkligtNåja, mindre poetiskt och mera var
brutal miljö.ganskaår sedanpå Holma fördet tiosättet att var en
tycktehårdhet Holma. migsåg glimrande Jagfall ijagI vart en

faserkände mångamiljö.vardagens Jagkänna aggressiv i atttonen
Främlingsskapetförståelse slipats bort.vänlighet ochömhet ochav

grad.angick allra högstaangick iOch detta Det migmig.stort.var
form ochstrukturer ochsamhälletsdärför tyckerDels jag attatt

Ochangår dem.angår Liksomsamhälle jagmänniskorna mig.i mitt
Ärtholmen åretmånaderpå fyra i tiobordels därför att omom man

på harmånader år platsår tillbringat fyrtio tiohar en somavman
Så det.nästgårdsoch"köpcentrum"Holmajust vargranne.som

hade FörstEfter detta migverkligheten. jag rätta.Detta att trorvar
Och barainvandring.handlardet baraju att segrege-omomman

då.hitta felblir lättareså ganska bekvämt.tala DetAttring. är att
Ellerhosoch förtjänsterna mig.Felen hos andraFel och förtjänsten

ochDeoss. oss.
ändå vändehurHolma jag"hårda kanten juden i änMen var -
grå vardagsrealism. Detvanlig enkelverklighet.på det Det var-

det rädsla.Kanskemänniskorhos jagfanns kyla i mötte.ögonen var
såg ocksåändå okunskap.kanske Men jaghosSom mig. Mest en

Holmasåg blomsterrabatterförfulning. ilivets Jag centrumsorts
åter klotter förfu-klotter ochsåg klotter ochödelades. Jag somsom

ristadepå sysselsättningbristsåg människorlade. iJag annansom
trappuppgång-ochförbannelse huskropparnaleda och iin sin egen

åsikterfickvåldet på Holma och jag minaOch lästejag omarna.
på Ochsåg Holma.Invandrarbarnsbekräftade. jagoch teorier ögon

Förstånakna migblev dessa minaefter tid rättvänner.ögon nu:en
kände ömhetbesvärmycket jagsåg sakta och efterJag storatt en

Nyfikna Storainför dessa Det ögon. ögonögon.ögon. tysta somvar
hade glimt i sig.sällaninte värmeaven

Holma.så kylans Detändå och längeHolmaMen mitt än ettvar
suck-Holma jagHolma.också "nedbusningens " Det ett somvarvar

Holmahandlat. Och detdär ochade varitjagöver när ett somvar
känna. kännerförsöka lära Intebryttaldrig egentligen migjag attom
fortfarandepå Holma har ingafolket Jagheller Holma ellerjag nu.

Holmafortfarandeoch iiHolmaeller bekanta jag gästärvänner en
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under den tid jag vistas kolonin påi någotMen har skettsommaren.
med Holma. Tveklöst och storslaget påstår Holmajag: har skim-ett

förtröstan och sig lyckligt barnsvärme över ärmer av ettsom som
andetag. Hur saker och sker, fårting ofta bara vetaman numera ge-

eller andra media. Personligen fick jag TVnom press veta attgenom
Holma slutat förblöda Det drastisk formulering denäratt en men

inte särskilt förljugen formuleringenär dessutom bara min.är
denFör det funnits så mycket Holma hari börjatsorg attsom av

förbytas livskraft,i gemenskap, och tilltro. Livskraft hur dåansvar
såJo människor själva får förAnsvar miljö.sin Ansvaratt ta ansvar.

för bra bit liv.sina Gemenskap påstod jag. Hur gemenskapen av
Jo människor tvingas dettamöta ansvar:

Människor får de förvaltar liv ochsina hus,sina nyck-sinaveta att
lar och hjärtan.sina Människor tilltros kraft. Och denegen egna
kraften blommar Den kraften under.görut. egna

Blommar Jag "blommar" jäsiskt. För jagut. närut rent som van-
ligt ställer cykelmin vid Konsum Holmai vardagen,om om somma-

så betongkrukornajag i prunkande buketter blommanderen, ser av
solljus. Jag överallt Holma dettai skimmer lånat sin glansser som

solen. Och frågarjag fram vadmig hänt blirnär näs-av svaretsom
leende. H11 mycket del. Jorå, detta har hänt: människortan ett storen

har själva fått vården boende.sitt Tillöver mycket del.ta storav en
Och ochi med detta så har bit skapande fåttliv börja pulseras.en av
Så enkelt det. Så svårt. såOch fantastiskt enkelt.är skulleJag kunna
intervjua människor och få detta också. skulle kunnaJag poli-citera
tiker, samhällsbyggare, direktörer och socialarbetare. Jag skulle
kunna låta de boende själva tala min detMen jagröst. görgenom
istället berättarjag vad självär jag berättarJag nå-att sett.om om

jag och blivitjag fundera hargot Ingensett övertvungen attsom
pådyvlat något.mig har baraJag själv detta ske inför mina ögonsett
och harjag känt föranlåtenmig berätta vad jag För migatt sett.om

det skett på Holma någotär liknar vårskimmerDet medstort.som ett
blidväder efter lång mörk vinter".en

Stig-ÅkeDet frilansjoumalisten Stålnackeär tecknar denna hi-som
storia miljonprogramsområdet Holma och de människor bor där.om
Hur de alla odds gjort det omöjliga möjligt. Det egentligenmot är en
berättelse hur hopplöshet, uppgivenhet och vanmakt ersättsom av
framtidstro, stolthet och egenmakt.
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Exemplet Holma7.7

bostadsområden harhurframgångsrika exempelfinns fleraDet
Göteborg harEriksbo iutveckling. Inegativvändalyckats manen

medboende ochbland de närakooperativ rörelsestark engenom en
nå bra resultat.lyckatsbostadsföretagetmedsamverkan

syf-utgångspunkt förroll ellercentralBoendet spelar processeren
därmedochkoncentreradärför valtegenmakt. Vi hartande till att

miljonpro-vårt boendeavsnitt medmånockså exemplifierai viss
Malmöcentralautanförgramsområdet belägetHolma, strax som

bostadsbeståndet iHuvuddelenl970-talet.börjanuppfördes i avav
fastighetsbolag, MKBkommunaltochförvaltasHolma ägs ettav

bostadsbestånd i HolmaMKBsoch Riksbyggen.Fastighets AB upp-
lägenheter.går 1000till drygt

bostadsom-många miljonprogrammetsi andraHolma, liksomI av
hand-negativ.väldigt Detutvecklingenråden, socialablev densnart

anonymitet medomflyttning, otrygghet,vandalisering, höglade om
fastighetsbestånd iMKBssociala problem. Imedföljande stora

omflytt-1992siffror: Underockså iuttryckaskan detHolma var
hushåll underflyttade baratredjeningen 35 Mer ettän vartprocent.

Nästanlägenheternatioår. 1990 stod drygtUnder tomma.procent av
År uppbar1991socialbidrag.beroendehälften Holmaboma var avav

År hade 54hushållen 1992socialbidrag.45 procentprocent avav
bakgrund.7invånarna utländsk

Medsitt omdöme:förstasidasinKvällspostenTidningen gav
tidningen Holmadömdesoptippen,Mänskligarubriken ettut som

katastrofområde

miljonprogramsområdenmånga andrahade precisHolma ensom
flyttademöjligheterekonomiskahadenegativ utveckling. De som

ochlåga arbetslösainkomster,området. främst de medfrån blevKvar
invandrare.

lös-insiktenMKBhopplös. InomSituationen växte attsyntes om
låg och andra allmännyt-i vad de självainteproblemenningarna

igjortstidigareinsatsertidigare. Debostadsföretagtiga prövat som
boendeinte problemen. Demiljön löstekapitalet fysiskafysiskadet
och för-stimulerasbehövdesociala kapitaletmåste mobiliseras. Det

dåligt.boende Dethos deför MKBförtroendetstärkas. Men var
måste de boendesskelångsamt.alltså Processenskyndagällde att

åter-försökbesök ipersonligtfickVarje hyresgästvillkor. attettett

självförvalt-7 boende medarbetareskriften DeCars.UrBjörn Alfredsson och Göran som -
i Holma".ning

8 1985.den9 oktoberonsdagentidningen KvällspostenUr
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skapa jämlik dialog. Steg för demokratiskväxtestegen en process
fram.

I Holma finns någrasedan år tillbaka väl fungerande självför-en
valtning berör cirka 20 hushållen. Denna byggerprocentsom av

avtal mellan MKB och Hyresgästföreningen i Skåneett Södra som
de boende möjligheter sköta vissa delar fastighetsförvalt-attger av

ningen själva. De vanligaste uppgifter omfattas självförvalt-som av
ningen skötsel utemiljö ochär inre städning. ocksåDet kan handlaav

reparationer lekutrymmen och staket, byte lampor och plan-om av av
tering sommarblommor.av

För den enskilde hyresgästen fastställs hyran vanligt sätt genom
förhandingsöverenskommelse. Därefter prissätts de olika förvalt-en

ningsuppgiftema hyresgästerna ståsjälva kan för. Det kansom t.ex.
gälla inre underhåll och trappstädning skötsel gräs-samt yttre som
klippning och rabattskötsel I med självförvaltning ingåretc. systemet
också halvårsvisdet sker utifrånavstämning det faktiskaatt ut-en

skötselgradgnyttjandet ocksåDetta ökar kunskaperna hos hyres-av
kostnader området.igästerna Det blir därmed också ekono-ettom

miskt incitament för varsamhet och ansvarstagande för andra boende.
Hyresgästerna såledeskan den insatsen i förvalt-genom egna

ningen sänka sin boendekostnad. En begränsning finns dock. Den
återbetalningensammanlagda uppgåkan högst till 35 denprocent av

preliminära hyran.
Självförvaltningen i bostadsområdet Holma har medfört mycket

påtagliga positiva effekter såvälför den fysiska den sociala mil-som
jön. De boendes isolering, anonymitet och passivitet har minskat av-

språkbarriärerochsevärt har överbryggts. Människor har växt av an-
fåttoch stärkt självförtroende. Den socialasvaret kontrollen iett om-

rådet har ökat Detta har i sin inneburitavsevärt. trygghet ochtur att
trivsel ökat.

En och mycket viktig effekt har varit hyresgästernas möjlig-annan
påverkaheter sina boendekostnader. En utvärderingatt älv-egna av

förvaltningen gjorts överraskande positiv.är Oavsettsom om man
boende deltog såeller inte många 80 positivasom procentvar som

eller självförvaltningen.mycket positiva till
spårenI älvförvaltningen det fram informellaväxer demo-av nya

kratiska och sociala nätverk med betydelse för den socialastor trygg-
heten i bostadsområdet.

9FörhandlingsöverenskommelsemellanMKB FastighetsAB ochHyresgästföreningeni Södra
Skåne.
° GöranCars.Ur Utvärdering utvecklingsinsatseri projektområdenaKroksbäck, Holma,av
Rosengårdoch Persborg.Malmö. 1994
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mångafinnsDet exempel kan bland "Kvinno-nämnas, annatsom
caféet, mötesplats för framförallt invandrarkvinnor, fritidsgårdenen
Kamratskaparna, och kolonilottsföreningen Krattan.

Självförvaltningsverksamheten hotas dock länsskatte-attnu av
myndigheten i Malmö har valt hyresåter-betrakta den individuellaatt
bäringen ersättning för arbete utförts för hyresvärdensettsom som
räkning. såErsättningar i fall skall beläggas med sociala avgiftersom
och till beskattning. Skattemyndigheten skriver i sitt beslut:tas upp
"På lön, fåranställd fastighetsskötaresätt församma som som en
detta arbete, skattepliktig inkomst tjänst, den ersättning,är ärav som

fårhyresgästerna också skattepliktig inkomst tjänst.av
Demokratiutvecklingskommittén föreslog försdet in bestäm-att

melser skattefrihet för belopp intill halvt basbelopp bo-ettom som
erhållerstadshyresgäst för arbete hyresgästen för hyresvär-görsom

dens räkning med stöd träffad förhandlingsöverenskommelseav en
självförvaltning.om

Regeringen avvisade förslaget. I budgetpropositionen 1996/97:1
skrev regeringen: Regeringen lägger någotinte fram förslag om
skattefrihet för ersättning fårhyresgäst sin hyresvärd försom en av
arbete hyresgästen lagt ned k självförvaltning.s

Storstadskommittén hyresgäster i stället för behövaatt attmenar
måste fåköpa alla tjänster möjlighet i likhet med boende i andra upp-

låtelseformer, själva kunna utföra vissa uppgifter i sina bostäder och
bostadsområden drabbas beskattning.utan att av

Utgångspunkter7.8 för uppskattning ekonomiskaav
effekter självförvaltningen i Holmaav

"Det har för också måhändarädd om",är är ettman ansvar man
slitet uttryck, icke desto mindre Vi har tagit delsant. attmen genom

den offentliga debatten, kontakter med berörda myndigheter ochav
viktigast, vid besök och samtal med de boende i miljonprogramsom-
rådet förståttHolma självförvaltningen inneburit områ-lyft föratt ett
det och de boende. de boendeAtt nöjda med självförvaltningenär
framgår undersökningar gjorts, har försöket med själv-av som men

ocksåförvaltningen inneburit positiva ekonomiska utfall för de aktö-
områdetverksamma i Har vandaliseringenär i skolan, i detrer som

lokala affärslivet bostadsområdetoch i minskat följaktligenHar po-
lisens områdetoch rättsväsendets i minskat Hur harengagemang

påverkat Gårdet MKB det beräkna värdet det föreningslivatt av
vuxit fram följd självförvaltningen det inneburitHarsom som en av

minskade sociala några frågorkostnader Detta bildade ut-var som
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gångspunkt ekonomiska värdetför försök uppskatta detett att av
självförvaltningen i Holma.

effekterSammanfattning ekonomiska7.9 av

beräkningar ekonomiska ef-Föreliggande utredning presenterar av
bostadsområdetårens iutveckling i Holmafekter de senasteav

årsårliga pris-värde i 1995 ochMalmö. Beloppen effekternasanger
lönenivå. Nedanstående inventeringen.tabell sammanfattar De an-

räkenskaper el-varierar i säkerhet. del baserasgivna beloppen En
erfarenhetsgrundade bedömningar ochstatistik, medan andraler är

några schablonmässiga uppskattningar.är
miljoner kronorgjorda beräkningarna till 27Totalt desummeras

år. ekonomiskastorleksordningen deDennaper summa anger
åtgärderna i Holma. Konsekven-vidtagna har skapatvärden desom

bostadsområdenhåll, i Malmövad hänt i andraandra texser som
ingåråtgärderna i beräkningen.till följd i Holma, inteav

mätningar sällsyntasig ärDet visade snabbt dennaatt typ av
svåra empiriskdärför inteDetta skaoch göra. stu-att ses som en

årsådan studier.skulle krävadie vetenskaplig karaktär. En avav
beräkningartill försiktiga uppskattningar ochDet försökär ett

glädjande. Entydigtriktningar. Resultatet ärtendenser och ärav
så kraft intemobilisering människors bara hardet att egenaven

också positivt ekonomiskti livskvalitetpositiva effekter utan ett
därmed skattebetalarna.utfall för offentliga aktörerna ochde

EKONOMISKA EFFEKTER Av DEUPPSKATTNING GJORDA AV KERAB Av
BOSTADSOMRÅDETÅRENS MALMÖ:HOLMA 1sENAsTE UTVECKLING i

Mkr/årMkr/år
självforvaltningen 1,2VärdetMinskning stölder och avav

4,6skadegörelse
Värdet av egnahushållen 0,5För
fritidsaktiviteter 1,0

3,8För MKB
vårdkostnader 0,5Minskade0,1SkolanI

0,5swlaltjänstenInomområdets 0,21 butiker
SJUkl/ården OsoInom0,0I busstrafiken

förMinskade kostnaderSänkt vakansgrad och
0,9polis- och rättsväsendet3,8omnyuuing
03Polisen0,5Minskad vakansgrad
OsöRättsväsendet3,8Minskad omflyttning

Värdet ökatVMinskade investeringar i
4,2förvärvsarbeteMKgzs fastigheter 5,5

i nuläget 13FörVärVsarbeteinvesteringar 3,5Planerade
Sikt 3:0FörVärl/Sarbetestatliga stimulanspaket 2,0Enligt

sjukfrånvaro 0,0Minskad
bilagaHela utredningen se
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7.10 självförvaltningFörslag lagom om

Storstadskommittén konstaterar i sitt delbetänkande Att röja hinder
politik efterSOU: 1995:142 det krävs samlad strävaratt en som

förutsättningar för positiv utveck-ökad integration för skapaatt en
utifrånbostadsområdena.ling i de Integration detta perspektivutsatta

handlar tillförsäkra människor möjligheter delta i samhälls-att attom
så fålivet för makt och sina levnadsvillkor ochöversättatt ansvar

för-livschanser. Vi övertygade detta bästgörsär att attom genom
förnya arbetslinjen utveckla egenmakt ochstärka och samt samver-

kan.
Storstadskommitténbakgrund detta det mycketMot anser an-av

får fort-geläget självförvaltningsprojektet i Holma möjlighet tillatt
Ökadutveckling spridning. självförvaltning individenochsatt ger

sin vardagen i sitt boende.makt och den Hy-över egen gemensamma
ocksåmedverkan i förvaltningen medverkar till stabilareresgästers

förhållanden bostadsområdenoch ökad trivsel i med problem. Det
försvårar sådan därföroch regler idag medverkan börsynsätt som

förändras. viktigt i det här sammanhangetDet är poängteraatt att mo-
biliseringen de boende inte lätt operation. Regelsystemetärav en

medborgerligt boendetreglerar den här itypensom av engagemang
får inte bli för komplicerat. Regeringen har vid olika tillfällen dock

måste få Storstadskommitténklargjort detta problem lösning.att en
föreslå vårtdärför regeringen till riksdagen för fram förslagvill att

vårtlag självförvaltning enligt förslag. Vi har valt knytaattom en om
självförvaltning hyresförhandlingslagen med följandelag tillen om

kommentarer:

1 §
hyresförhandlingslagen bestämmelser förhandlingsordningI ges om

förhand-mellan hyresvärd och organisation hyresgäster. Hurav en
lingsordning träffas, den innebär, omfattning harvad Vemetc. som

ocksåtill förhandlingsordning regleras formerna för för-rätt samt
förhand-handling och förhandlingsöverenskommelse. Vidare hur en

binder och enskilda hyresgäs-lingsöverenskommelse departerna
förhandlingsöverenskommelse skall bli gällandeFörtema. att en

mellan förutsätts det finns förhandlingsordning. För-parterna att en
handlingsordningen reglerar för hyresgästorgainsationenrätten att

hyresförhållandet.förhandla villkor i En överenskommelseom om
områden hyresförhållandetsjälvförvaltning hör till de i reglerassom

sådanhyresförhandlingslagen, varför naturligt knytadet är attav en
överenskommelse till gällande förhandlingssystem.
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5 §
Enligt 19 § hyreslagen skall hyran för bostadslägenhet till belop-vara

bestämd i hyresavtalet i förhandlingsöverenskommelseellerpet en
enligt hyresförhandlingslagen. denna paragraf hurI regleras hyran
skall bestämmas i anslutning till överenskommelsen självförvalt-om
ning. Tanken de hyresgäster inte deltar i självförvaltningenär att som
skall utgåttbetala den hyra skulle för samtliga hyresgästersom om

någotdet inte funnits avtal förvaltningsuppgifter.Övertagandeom av

6 §
kan inte alltsåHyran hyresvärden. Man kan inteäntas ut av annan

föreskriva de hyresgäster inte deltar i självförvaltningen skallatt som
områdesföreningenbetala till för det arbete föreningen utför försom

icke deltagande hyresgäster. Vad med lydelsensom avses av
denna paragraf, den del hyran förkostnader för-är att av som avser
valtningsåtgärder, områdesföreningen utför, skall kunna ställassom

områdesföreningenstill förfogande.

Förslag till lag självförvaltning i boendetom

1 § hyresförhållandenDenna lag tillämplig omfattasär som av
förhandlingsordning enligt bestämmelserna i hyresförhandlings-en

lagen 1978: 304

2§ självförvaltningMed hyresgäster i flerfa-boendeatt ettavses
bostadsområdemiljshus eller i omfattar flera fastigheterett som ge-

bostadsområdet.för vissa förvaltningsuppgifter imensamt ansvarar

3 § Minst hälften hyresgästerna boende i berörda fastigheterav
skall skriftligen ha förklarat sig villiga bilda förening för själv-att en
förvaltning.

§ förhandlingsöverenskommelsen får4 I föreskriva hy-parterna att
den fastighetsskötselresgästerna övertar är överens.parternavarom

5§ fårI förhandlingsöverenskommelsen hyran för de hyresgäster
deltar i självförvaltning fastställas till belopp exkluderarettsom som

kostnaderna för den fastighetsskötsel är överens.parternavarom
Detta belopp skall för lägenheter lika Förär stora.vara samma som

fårhyresgäst, inte deltar i självförvaltningsverksamheten, hyrasom
med motsvarande belopp.uttagas
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det hyres-får föreskrivasförhandingsöverenskommelsen6§ attI
i fastig-deltarvilka intehyresgäster,erläggsenligt § 5belopp avsom

förfogandeområdesföreningensställas tillkunnahetsskötseln, skall
bostadsområdet.iangelägenheterför gemensamma

juli 1997.den 1föreslås i kraftträdalagDenna
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Kapitel 8

egenmakttillMöjligheter

Inledning8.1

vårainflytandeoch imaktåt förskulle bäravihur"Men attoss
"Pskakommuner Hur vi starta

långsamtgåmåstenågontingoch ansvarmakthär läs är"Det som
fokusgruppvid det." urdet ingenfram. För ärär vansom

mångasåsäkertfrågeställning. Detvanlig är attganskaDet är nog en
lag-andradelegation ellervillkoradbrukarinflytande,förstår vadinte

avsiktvi förharavsnittstår dettaför. I attformuleringartekniska
med stödVi detegenmakt.för ökad görvåra förslagframlägga av

vi konstateratharkapiteldelbetänkandet. Iavsnitten i etttidigarede
två kriti-kapitelutanförskap. Idemokratisktoroandeväxande ochett

tankarplaneraresochexpertrollenuppifrånperspektivet,vi somserar
genomgångkritiskvikapitelsamhällsbygget. I görpåverkat tre en

avsaknadenoch hurpolitiska debattensvenskaden egen-enavav
utformningenpåverkatdet,vårtenligtmaktsdimension, sätt att avse

demokratidis-hurhistorisktvifyra visarkapitelnegativt. Ipolitiken
medborgerligtvärdetreflekteratåterkommande överkussionen av

femkapiteldemokrati. Ilivskraftig argumenterarfördeltagande en
ochpolitikeni ettbetydelsenochegenmakt ansatsvi för nyav en

kapitel konstaterarImedborgaren.förhållningssätt gentemot sexnytt
folkhälsan. Iockså föregenmakt äri begreppetviktigt kärnanvi hur

deförbetytti Holmasjälvförvaltningenvi vadbeskriversjukapitel
ocksåVi läggerperspektiv.ekonomisktlivskvalité ochiboende ettur

boendet.isjälvförvaltninglagförslagett omom
låter sig kom-ensidigtinteegenmaktpåpekagångLåt attenoss

beslutsfattande.politiskttraditionelltframmenderas ettgenom
trevandemänniskor,mellanhandlar mötenEgenmakt processer,om

sinbehärskafördärmed verktygochkunskap attskaffa sigi attsteg
lagstiftnings-således inte baraEgenmaktomgivning. ärnärmaste en

männi-ökaförlagstiftningenstöd iidagredan attfråga. finnsDet
bedrägligt. Egen-fogvisstmeddet kanegenmakt. Menskors anses

be-maktdelning. Iellermaktframgår ordethandlarmakt omavsom
samråd, insat-håll skrivningarsina attlagstiftning finnsfintlig om
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ska ske i samverkan med den enskilde. Dagens lagstiftningserna ut-
går från uppifrånperspektiv. Det svårt förett är inte omöjligtsägaatt
för enskild kräva verkligt bestämmande.att Makten delegerasen
uppifrån.

kommunallagenI återfinns skrivningar "verka för samrådattom
med brukarna Hur detta samråd ska till finns inte regle-närmare
rat.

l lagen villkorad delegation finns två handlingsvägar. Enom
nämnd kan uppdra anställd beslut för nämndens räkning,att taen

först måste de ha lyssnat till berörda brukares uppfattning.men I den
andra delen brukarnas någotär ställning starkare. måsteI denna bru-
karna tillstyrka beslutet, återgår frågan till den nämndannars som
delegerat ansvaret.

En kommunal nämnd kan också besluta inrätta särskildaattom
självförvaltningsorgan uppgift kan besluta klart defi-attvars vara om
nierade ansvarsområden såsom driften och förvaltningen av en an-
läggning.

En kommun kan också entreprenadavtal överlåta driftengenom
ideell förening.en
Exemplet från Svågadalen visar också det möjligtäratt att utse

partipolitiskt obundna nämnder för vid kommu-att ansvaretsvara en
nal institution eller geografiskt område.ett

Men allt detta pågrundas välvillig inställning uppifrån. olikaIen
lagstiftning finns krav samråd med berörda såoch vidare. Men det
handlar inte makt. Det handlar inte självrätt initiativ,om att taom

formulerarätt problem,att beskrivarätt verklighetenom attom som
ska ligga till grund för besluten. För påbörja demokratiprocessatt en
syftande till egenmakt krävs förändringar enligt Storstadskom-stora
mitténs uppfattning.

Det handlar i hög grad bildning, och metoder,om attprocesser ge
stöd och vägledning till medborgare fåvill ökad makt ochsom an-

Demokratiutvecklingskommittén SOU 1996:162 har föresla-svar.
git inrättande så kallade demokraticentrum. Det kanav vägvara en

gå, demokraticentrumatt kan lättett reduceras till informa-men ett
tionscentrum inte medborgaren har demokratiska verktygom egna

med. Den lokalaatt demokratin vitaliseras ocksåoperera dengenom
dialog mellan förtroendevalda och övriga medborgare kommersom

ståndtill öppna offentligamöten, hearings och andra formergenom
lokala mötesplatser. Det detta delbetänkandesynsättav som om

egenmakt präglas vilja påbörjaär tillattav sätten ett nytten process
ochatt styra angelägenheter.egna gemensamma

Många, eller till och med det flertalet medborgare saknarstora
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kunskap och subjekt i demokratiskaattvana agera som processer.
ÖrebrosåDet avgjort det finns behov stöd.är äratt ett stort av en

kommun med höga demokratiambitioner. har inlettMan en process
Örebro.för fördjupad demokrati, för medborgarstyrt Det görett som

Örebroförsöket i ocksåsärskilt intressant insett detär att attman
fåbehövs förstöd fart och i utvecklandet metoder.att processen av

Därför har rekryterat till kommunstyrelsens stab medman en person
för demokrati. Det uppvärdera betydel-är sättett attprogramansvar

demokratifrågan fungera centralt stöd. Därut-samt att ettsen av som
utbildning påhar handledare/inspiratörer kommundelsnivåöver av

inletts. Diskussions- och studiematerial sig tillvänder kommu-som
medborgare har producerats hur kan till justväga,nens om man

för stöd och handledning till medborgare önskaratt ge som engagera
sig i sitt barns vardag inom exempelvis barnomsorg och skola.

Men det kan inom för statlig offentlig utred-görassom ramen en
ning ska självfallet Det kan i lagstiftningshänseendegöras. görassom

påbörja perspektivomläggning i befintlig lagstiftning. Detär att en
borde brett inom del lagstiftningen. I plan och bygg-göras storen av

och i tvålagen socialtjänstlagen, för bara exempel. Detnämnaatt
behövs inte maktutredning. Det behövs hundratals. Individensen ny
demokratiska ingådeltaganderätt perspektiv bordeär ett som som en
självklarhet i utfonnandet lagstiftning och förändringar be-av ny av
fintli Storstadskommittén har i detta delbetänkande valt koncen-att

påsig tvåkommunallagen framförallt skäl. Det handlartrera av ena
ståttden begränsade tid till buds. andra just kom-Det är attom som

munallagen konkret berör människor i deras vardagssitua-sättett
ocksåtioner. Tidsaspekten innebär vi helt utelämnat egenmaktensatt

frågabetydelse i arbetslivet. Det och kompliceradär storen som
skulle kräva särskild utredningsinsats.en

Om Storstadskommitténs ambition skulle misslyckas i arbetet med
måstestimulera till positiva det allvarligt. Det tilläratt processer en

måsteförbättring mycket och det ske villkor.de berördassnart
Allt kan bara politisktolkas resignation inför proble-annat som en
men.

8.2 Brukare med egenmakt

användningsområ-förslag vi för fram i kapitelDe detta har storasom
den. Vi har valt koppla tilldem olika kommunala verksamheteratt

förbara exemplifiera förslagen. innebärDet naturligtvis inteatt en
begränsning. ocksåDe kan givetvis tillkopplas andra verksamheter.
På områdeskolans har vi anslutit till Skolkommitténs förslag,oss



SOU 1996:177126 Möjligheter till egerimakt

förslag vi fördet givetvis inte användandet debegränsar av sommen
fram.

8.2. Barnomsorg

föräldrasamarbetet alltidden kommunala barnomsorgen harInom
tillhör den kommunala verksam-verkligt. Barnomsorgenansetts som

föräldrainflytandevad gäller ochheten i allmänhet uppskattassom
också något målen för barn-medverkan. de nationellaDetta är som

går målsättningenunderstryker. det inteMen sägaatt attomsorgen
föräldrar reell maktinfriats de ursprungliga tankarna attvar geom

Barnstugeutredningen utpekas föräldrasamverkanoch l somansvar.
mål former blandövergripande för verksamheten. Exempelett var

kaffe i statligaföräldramöten och dropp in Inte heller andraannat
vågar fulltoffentliga utredningar barnomsorgen ta steget ut.manom

Föräldramedverkansperspektivet finns visserligen där, det ärmen
föräldrarnaåterigen frågainte överlämna makt tillatten om

ochfinns mängd föräldrakooperativa daghem andraDet storen av
måste intäkt för föräldrarna intres-enskilda daghem till äratttassom

fått någotföräldrakooperativen har inteserade Menatt taav ansvar.
våra storstäder.fotfäste medborgarna i de stadsdelarna i Ihos utsatta

storstadsområdenvår iunderlagsrapport Kooperativa möjligheter
framgår ocksåSOU:l996:54 föräldrakooperativa daghem äratt

innerstadsområdena.mycket vanliga i de välbärgade Dettamer mer
ocksåbekräftar i sin Barns villkor i föränd-Socialstyrelsen rapport

invandrarbak-ringstider. visade andelen barn medl denna attman
ensamstående låginkomsttagaretillgrund, med föräldrar och barn

i privata daghem. Vi godakraftigt underrepresenterade tror ossvar
låginkomstområdena integrunder kunna föräldrarna i ärsäga att
Vår studie SCBs siffrormindre engagerade i sina barns vardag. av

gårvisar bristande och kunskap hurdet handlaratt om manom vana
tillväga.

framgår också allt fler kommunerSocialstyrelsensI sät-attrapport
närvarotid. Utvärderingarbarnomsorgstaxan i relation till barnenster

visar andel medel- och höginkomsttagare kandet högreäratt somen
reducera avgiften förkorta närvarotiden. De högavlönadeattgenom

sina barn framför alltkan ibland tjäna ekonomiskt placeraatt
föräldrakooperativa fast ofta lägredaghem. De har ärtaxaen som

få kommunalt daghem tillämparvad de skulle betalaän ett som

BarnstugeutredningenSOU 1972:27
3 SOU 1980:27slutbetänkande föräldrautbildningBarnomsorgsgruppens om
FamiljestödsutredningenSOU 1981:25
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inkomstrelaterade avgifter. låginkomsttagare förhållandetFör detär
fåDe skulle betala högre i föräldrakooperativmotsatta. taxa etten

i kommunalt daghem. Men det ska enligt Storstadskommitténsän ett
uppfattning inte behöva nödvändigt omvandla kommunalattvara
verksamhet till traditionellt fåkooperativ för verkligt infly-ett att
tande och möjlighet påverkamed insats sina barnom-atten egen
sorgskostnader.

viktigt någonDet ha insikt det inte lätt operationär äratt attom
för föräldrarna iDet gäller synnerhet kooperativöveratt ta ansvaret.
sådan. Det finns mängd regler hur lokaler ska ut-en enorm om vara
formade, hur ventilation skall fungera såoch vidare. Reglerom som
säkert har tillkommit i all välmening, lämnar väldigt litemen som

förtroendeoch till föräldrarnas förmågamanöverutrymme över egen
för sina ocksåbarns vardag. Det saknas tradition ochatt ta ansvar

mångai fall kunskap och gårmetoder huräven tillväga. Detom man
krävs juridisk, ekonomisk och pedagogisk kompetens för drivaatt en
barnpedagogisk verksamhet. Föräldrarna behöver stöd i denna pro-

ÖrebrofrånEtt exempel kan hämtas kommun. De har insettcess.
problematiken i detta och har bland på barnomsorgsornrådetannat
producerat enkel lättfattligoch metodhandledning för föräldraren

intresserade bilda lokalär styrelse. Här finns mycketattsom av en
lära till exempel Danmark och Italien Reggio Emilia föratt attav

öka brukarinflytande, kulturkompetensen, bostadsområdesan-öka
knytningen, öka självkänslan hos barn och föräldrar, öka resurserna
och de demokratiska våravärdena. I bostadsområden börmest utsatta
lokala styrelser med föräldrar, personal och boende möjlighet attges
utvecklas.

8.2.2 för kommunalFormer och enskild barnomsorg

Kommunal barnomsorg förvaltningsformi

kommunalaDen barnomsorgen drivs till övervägande delen i förvalt-
ningsforrn dvs, i regi och med personal. Iden traditionellaegen egen
förvaltningsfonnen det formella brukarinflytandet begränsat tillär
samrådsförfarande och villkorad delegation. Föräldrarna kan emel-
lertid, kommunfullmäktige beslutat det, för denöverta ansvaretom
dagliga driften den ansvariga nämnden inrättat kommu-ettgenom av
nalt självförvaltningsorgan.

Kommunal barnomsorg på entreprenad
ocksåKommunal barnomsorg kan drivas i privaträttslig fonn, dvs av

privata eller offentligt ägda rättssubjekt med kommunen huvud-som
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då på uppdrag kommu-barnomsorgen drivsDen kommunala avman.
uppdragkommunalföretag driver barnomsorgNär ett avnen.

förhållandet kom-driftentreprenad. Detföreliggerkommunen atten
för kommunala barnomsorgenhuvudman denär oavsett ommunen

iinnebär verksamheteni regi eller entreprenadden drivs attegen
inne-båda kommunal verksamhet. Dettafallen betraktaär att som en

frågoriskall bestämmai sin det kommunenbär ärtur att somsom
placering barn, fast-myndighetsutövningnormgivning ochrör av

eventuellaföräldraavgifter i enskilda fallochställande samttaxaav
anlitari tid. Om kommunavgift inte betalassanktioner rätt enom

skall driftenkommunal barnomsorgför driftentreprenör upp-aven
upphandling. kommunal bamom-offentlig Ihandlas enligt lagen om

skadeståndsskyl-för eventuellkommunenentreprenad svararsorg
något följdskulle skadas tillbarnen barndighet ent-gentemot avom

för kontroll ochvållande. Kommunen ävenreprenörens ansvarar
till verksamhetenansvariga nämnden skalluppföljning. Den attse

mål fullmäktige har be-de och riktlinjerbedrivs i enlighet med som
för verksamheten. Nämndende föreskrifter gällerstämt samt som

tillfredsstäl-också bedrivs i övrigttill verksamhetenskall att ettse
lande sätt.

kommunal barnomsorgdriftentreprenader inomExempel är när
personalkooperativkommunen anlitar Pysslingen, m m.

Bidragsfinansierad enskild barnomsorg

föräldrakooperativ ellerEnskild barnomsorg föreligger när ett annan
föräldrarnas behovi huvudsak förenskild driver barnomsorg eget av

frånnågot Kooperativet hu-uppdrag kommunen.barnomsorg ärutan
ideellFöräldrakooperativet i regelför verksamheten.vudman är en

initierats medlem-förening. Verksamheten hareller ekonomisk av
medlem-förutsätter regelsjälva barnomsorgsplatsoch sommarna

aktivt deltagande i verksamheten.skap i föreningen och
drivas kommunalai praktiken inteEnskild barnomsorg kan utan

social-tillsynsansvaret enligthar det löpandebidrag. Kommunen
huvudman förinte kommunentjänstlagen. innebär dockDetta äratt

kommunalenskilda inteverksamheten. barnomsorgenDen är utanen
Någon myndighetsutövning förekommerenskild verksamhet.en

för-placering barn,kooperativet bestämmerinte. Det är om avsom
betalas iavgift inteäldraavgifter eventuella sanktioner rättsamt om

uppdragsförhållande föreliggertid. Eftersom det inte föreligger ett
någon bidragetupphandlingssituation. förutsätterdet inte Detta att

sådana villkor det i själva verketinte förknippat med utgörär att er-
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förinteutförd prestation. Kommunensättning för even-ansvararen
barn.skadeståndsskyldighet medlemmarnastuell gentemot

och enskild barnomsorgkommunalhybrider mellanBlandformer
renhänföras tillkankooperativ vidaresällsyntDet är utanatt en

verksamhet.enskildbidragsfinansieradrenentreprenad eller en
delberor tillvanliga. Dettak hybriderBlandformer eller är ens

alternativa barn-målen till denför bidragsgivningkommunaladeatt
ofta otydliga.äromsorgen

k kommu-förekommerNacka kommun,vissa kommuner,I tex s
arbetsgivare förkommunenförutsättskooperativ. I dessa ärnala att

dockKooperativet harverksamheten.arbetar ipersonalden ettsom
föräldra-kommunaltrekryteringen. Ettinflytandeavgörande över

föräldrarmed barnensideell föreningkooperativ i regelär somen
finan-avtalsluteroch kommunenKooperativetmedlemmar. ett om

för för-fördelskall bedrivas. Enverksamhetenoch hursieringen om
låg önske-till kostnad ochbehov barnomsorgderasäldrarna är att av

tillgodo-dagliga driften kandelaktighet i denmål inflytande ochom
kommunenrisktagande. Förnågot ekonomisktegentligtutanses

ekonomiskt ochblandform medförofta dennaupplevs ettatt perso-
inflytande.möjligheter till Detmotsvarandenalpolitiskt utanansvar

enskildkommunal ellerhänföra tillverksamhetenoklart ärär attom
verksamhet.

brukarinflytande8.2.3 tillRätt

sigkan tänka44 procentmedborgareNästan att engageravarannan
ålderdomshem. visadeDetdaghem ellerför skola,sig i styrelse enen

Kommunaktuellti tidningenpresenteradesundersökning nrsomen
ocksåstyrelser börutveckling lokalastödja1994.1 Förutom att av

utveck-självförvaltningsorganetableringstöd tillinformation och av
las.

dele-möjlighettill 22 § finnskapitel 18kommunallagens 7I atten
anläggninganvändarenyttjare,förvaltning till brukareviss avgera

självförvaltningkrävakan inte självainstitution, brukarnaeller men
på ovanifrånprincipexempelbefintlig struktur. Dettainom är ett som
Storstadskommittén fö-underifrånprincip.kompletteras medbör en

själv-lagenställning stärksreslår brukamasdärför attatt omgenom
brukarnaOm minst 50kompletteras.förvaltningsorgan procent av

måste full-självförvaltninginstitution kräveranläggning ellervid en
följande för-vilket kräversjälvförvaltningsstyrelsemäktige utse en

avstå från underinte kanblir fullmäktigeSkillnadenändringar. attatt
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nämnd självförvaltningsorgan. ocksåNämnden blir skyldigutse ett
samråda med brukarna vid fastställandet uppgifter,att av samman-

sättning, arbetsformer och mandattid. Självförvaltningsorganet blir
dock betrakta kommunal verksamhet och jämföraatt medattsom en

nämnd/styrelse.en

Självförvaltningsorgan

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap 18§ 7 kap 18§

Om någotinte följer lag någotOm inte följer lagannat annatav av
eller författning får full- eller författning får full-annan annan
mäktige besluta fårnämnd mäktige besluta fårnämndatt atten en
uppdra självförvaltningsor- uppdra älvförvaltningsor-ett ett

under nämnd helt eller under nämnd helt ellerattgan attgan
delvis sköta driften viss delvis sköta driften vissav en an- av en an-
läggning eller viss institution. läggning eller viss institution.en en

Om 50minst bru-procent av
karna vid anläggningviss el-en
ler institution kräver det måste
nämnden överlämna driften till

självförvaltningsorgan underett
nämnden.

7 kap 19§ 7 kap 19§

Nämnden samrådskall i med Här behövs ingen lydelseny
brukarna fastställa självförvalt-
ningsorganets uppgifter, sam-
mansättning, arbetsformer och
mandattid.

7 kap 20§ 7 kap 20 §

Ett självförvaltningsorgan skall Här behövs ingen lydelseny
bestå företrädare för demav som
nyttjar anläggningen eller insti-
tutionen och de anställda där. Fö-
reträdarna för nyttj skallarna vara
fler dem företräder deän som an-
ställda.

Nämnden väljer förslag av
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ledamöter ochnyttjarna de ersät-
nyttjskall företrädatare arnasom
anställdapå deförslagoch av

företräda deskalldem an-som
ställda.

21§7kap21§7kap

lydelseingenbehövsHärochledamöterDe ersättare nysom
tillnyttjarna harföreträder rätt

från sina anställ-ledighetden
för uppdragetbehövsningar som

förmånerekonomiskaoch de
för defullmäktige bestämtsom

ochförtroendevalda i kommuner
landstinget.

22§7kap22§7kap

lydelsesamråd ingenmed behövsHärefternämnd kanEn ny
återkalla uppdragetbrukarna

självförvalt-givits till ettsom
finnsdetningsorgan sär-om

skäl för det.skilda

föruppdragetgällerDetsamma
enskild ledamot.

23§7 kap

Är förföreträdarenämnd och ett
självförvaltningsorgan oense om

återkallandeuppdragets avgör
fullmäk-frågan. Omfullmäktige

gälleråterkallat uppdragettige
skyl-18föreskriften §iinte om

nämndenför inrättadighet ettatt
självförvaltningsorgan.

kommunalainom denegenmaktexempelannorlundafinnsDet
lagstiftning oklartdet i dagensskatterättsligtRent ärbarnomsorgen.

förskolabeskattningbarhet. Enochgår förgränser engagemangvar
föräldramedverkan inommed verkligförsök1989inledde hösten ett

Verksamheten ärkommunala barnomsorgensden permanen-nuram.
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tad. I korthet kan det beskrivas följer: Föräldrarna inte intres-som var
serade helhetsansvar eller sitta i styrelsen.ett De ville baraattav
skaffa sig direkt medverkan i den dagliga verksamheten. Föräld-en

pådelar halv barnskötartjänst. Det renderar dem reduk-rarna en en
tion barnomsorgsavgiften drygt 300 kronor/mån, dock lägstav
nolltaxa. Arbetet schemaläggs föräldrarna och omfattar tvåcirkaav
halvdagar månaden.i Resultaten väldigt positiva. Föräldrarnaär har
fått ökad kunskap hur deras barn fungerar iom egna grupp, om perso-
nalens villkor reell möjlighet påverka och bidra i detsamt atten var-
dagliga arbetet. Samarbetet och förtroendet mellan personal och för-
äldrar har ökat. Personalen också föräldramedverkan stärktattmenar
dem i sina yrkesroller.

Den här direkt deltagande fåbör ökat stöd ochtypen nöd-av om
vändigt juridisktäven stöd.

8.2.4 Skola

Det finns anledning välja studera egenmakten skolansatt att om-
råde. Medborgarnas möjligheter påverka skolans verksamhet,att
främst föräldrarnas och elevernas makt skolan förhållandei tillöver
andra makthavare. Har det förekommit någon diskussion för-som ser
äldrar och elever brukarperspektiv klientperspek-ett än ettur snarare

Påtiv detta område har Sverige och exempelvis Danmark helt olika
traditioner.

En studie låterskolan sig utifrånväl Anders Lindbomsgörasom
avhandling "Medborgarskapet välfärdsstaten.i F öräldrainflytande i
skandinavisk grundskola". sådanEn diskussion frånförs slutet av
l940-talet. Funderingarna kretsade kring hur hemmet skulle kunna
mobiliseras stödkraft till skolan. I diskussionen förekom förslagsom

inrätta skolråd med uppgiften rådgivandeatt slagsettom att ettvara
eller förbindelselänk mellan hem och skola. Förslaget mötteorgan

dock kritik, bland från kommunerna ansåg de existe-annat attsom
rande föräldraföreningarna räckte. skollagen frånI 1962 hade försla-

"skolråd" försvunnit. ansågMan föräldraföreningarnasget attom
mandat tillräckligt. årsI 1969 läroplan får föreningarna närmarevar
och konkret beskrivna funktioner. De skulle bland "un-mer annat:
derlätta rektors och lärares arbete vid föräldramöten olika slagav

Av detta drar Lindbom slutsatsen diskussionen relationenatt om
mellan skolan och hemmet: framförallt kretsat kring informeraatt
föräldrar hur skolan fungerar dem möjlighe-änom attsnarare om ge

påverka verksamheten". Makthavarna tycks ha varitter att in-mer
tresserade hemmen skulle sig till skolansatt ochav anpassa normer
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inte, vilket borde rimligare tanke, tvärtom.vara en
LindbomMen understryker samtidigt, beskrivits tidigare, attsom

i skiftet mellan l960-och 1970-tal idéer direkt demokrativäxte om
och närdemokrati sig allt starkare. SIA-utredningenI 1974 föreslogs
bland rektorsområdevarje borde ledas slags "besty-annat att av en
relse med" för personal, elever och lärare, rektorrepresentanter samt

ordförande. Denna bestyrelse skulle ha mandat fatta beslut iattsom
frågor rektorsområdet.gällde Skolledning och lärare skulle docksom
ha majoritet. I den fortsatta diskussionen avfördes resonemangen om
bestyrelse. Istället förordades lokala styrelser med enbart förtroende-
valda utsedda fullmäktige. såledesKritiken stark ökatmot ettav var
brukarinflytande. I remisser och inläggandra framkom kommuneratt
och politiska aktörer ansågnegativa eftersom samhällsin-attvar man

inte fick tillräckligt Frånmed representation. berört fackligttresset
håll också ansågskritisk, eftersom det strida gällandemotvar man
arbetsrättsregler.

Lindbom helt riktigt vårenligt svårtuppfattning, det ärattmenar,
finna enhetlighet i kritikernas ställningstaganden. Ambitio-att en

brukarna reellt delaktiga har till slut fallitgöra insti-attnerna mer
tutionella hinder arbetsrättslig eller kommunalrättslig natur.av

Lära för livet, brukar det heta. En modern politisk defini-mer
tion ofta livslångaanvänds det lärandet.är Det lärandet ochärsom
förberedelsen för vuxenlivet det centrala. Det därför ingenär ärsom
tvekan vad utspelar sig i skolan och hela utbildningsvä-attom som
sendet har betydelse för samhället och för den enskilde indivi-stor

årenden. Skolan mångahar upplevts sluten institu-genom av som en
tion. åDialogen mellan sidan skolan och den andra sidan föräld-ena

och elever har varit milt uttryckt bristfällig. Den reella maktenrar
skolan har legat hos regeringöver och riksdag, hos den centrala myn-

digheten idag Skolverket i kommunen och inte minst hos rektor.
Handlingsutrymmet för föräldrars och elevers bestämmanderätt har
varit rejält begränsat. Maktutredningen konstaterade i slutet 80-av
talet områdeskolan det i samhället där möjligheten till med-att var
borgarinflytande sämst.var

behöver så.Det inte står:I skollagen "Verksamheten skolanivara
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska

"3.värderingar Med verksamhet i den här meningen borde väl i rim-en
lig tolkning främst gälla planering och inflytande upplägg-övermenas
ningen studierna. I läroplanen utvecklas tankarna demokratin iav om
skolan ytterligare: "Det tillräckligtinte undervisningeni för-är att

3Skollagen 1985:11001 kap. 2§
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värderingar. Under-grundläggande demokratiskamedla kunskap om
förbereda ele-demokratiska former ochskall bedrivas ivisningen

samhället. skrivning uttryckför aktivt deltaga Dennaiatt gerverna
i första hand ingenkunskap demokratiför insikten är teore-attom om

sådan. praktiskt utövande ochDemokratin förutsätter aktivitet ochtisk
frågakontroversiellborde egentligen intelärande. Det sna-vara en -

självklar.rare
mångaskolgången avgörande betydelsei falleleverna harFör en

fråga så-sig.kommer gestalta Enför hur deras liv att avsom vuxna
givetvisinflytandesjälvfallet ha reellt Dettadan vikt bör äröver.man

undersökningockså Undersökning eftervikt för föräldrarna.storav
påverka sinaangelägnabekräftar föräldrar verkligen är attatt om

skolgång. byggerundersökning i Stockholmbarns En översom
påverkafrån viktigtföräldrar 86 det6000 är attattprocentsvar menar

uppfattning.5två hari skolan.vad sker Bara procent motsattsom
bruka-vårt finns helt traditiongrannland DanmarkI aven annan

lageninom skolan. Redan 1933rinflytande, bland antogsannat om
inflytande i brukaror-föräldraråd föräldrarna möjlighet tillsom gav

med in-inflytande förstärktes i ochmöjlighet tillBrukarnasgan.
1990. Enligtskolebestyrelser infördesförande lagen somav om

med föräldrarna-varje skola finnas lokala styrelserdenna ska det
vittgående bestämmanderätt.joritet med

långt med demok-kommitSverige Sundsvall kommunI är en som
i har idag lo-i skolan. Alla skolor kommunenratiutvecklingsarbetet

de demokra-Skolplan formuleradesskolstyrelser. I kommunenskala
någraPåmålen bara raderi Sundsvalls kommun.tiska för skolorna

skolaläsa: "Varjemöjlighet för lokala lösningar stodoch med attstor
meddärför ha styrelseoch skoldistrikt skallvarje rätt attegenen

skall företrädare förviktiga beslut. de styrelsernafatta för skolan 1
självskri-personal ingå. Rektorsåväl föräldrar ochelever är ensom

och elever börtill ordförande. Föräldrarledamot och kan väljasven
mål läroplanen, dende ochha styrelsen.i Inommajoritet ramar som

skall skol-förordningarandra lagar ochhär skolplanen samt anger
styrelsenoch personal valdaoch den föräldrar; eleverstyrelsen av

angelägenheterTö Svårare det uppenbar-behöversköta skolans egna
viljan finns.ligen inte baravara -

föräldrainflytande allmän be-elev- ochAndra exempel samt en
står finna i Utbildningsdeparte-brukarinflytandelysning ökat attav

något finns ingetinflytande1995:5, Där inte harDsmentets man

4Läroplan LPO 94. Sid. 6
5 1996.Tabell 19.Stockholmsskolbarometer
6Skolplan 1992-1994.Sundsvallskommun.
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personligt ansvar". och föräldrainflytandet i sko-En elev-översyn av
lan.

Storstadskommittén förslag ökat föräldra- ochdeattanser om
elevinflytande Skolkommittén lämnat i delbetänkandena För-som

i självförvaltandeäldrar skolor SOU 1995:103 och "Inflytande
riktigt SOU 1996:22 till ökadpositiva och kommer ledaär att

ocksåegenmakt för föräldrar Sveriges riksdag be-och elever. har nu
slutat försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldra-prövaatt

Ävenmajoritet. lagrummet i lagen villkorad delegation ochom om
självförvaltningsorgan medgivit föräldra-tidigare lokal ochäven
elevmakt det värdefullt med ytterligare förstärkning marke-ochär en

frånring statsmaktens sida.
bostadsområdenaI de i storstäderna mobiliseringenärutsatta av

såföräldrarelever och särskilt nödvändig. Det inte sällan dessaär att
skolor kräver särskilda ekonomiska resurstillskott. Men baraatt se

frågandetta ekonomiskt resursproblem för endi-är göraett attsom
mensionell. Ett viktigt komplement och rejäl resursförstärkningen

föräldrars och eleversär resurser.

8.2.5 Fritid

fritid ha relativt historia. Fritid poli-Begreppet kortanses en som
tiskt begrepp kan resultatet den industrialismensägas vara av sena

inverkanrevolutionerande samhället resulterade i männi-attvars
skor började sälja sitt arbete timenhet. väsentlig skill-Detper var en

jämförelse jordbrukarsamhället.nad i med I det samhället hade inte
människor idagen i arbete och icke-arbete. Men synnerhetrutat se-
dan arbetstidema börjat juridiskt införande 8-tim-regleras genom av
marsdagen föremålblev tiden för samhälleligt intresse och fritiden
skulle komma politiskt.uppmärksammasattsenare

Så småningom kom fritiden betraktas politisksagt attsom som en
angelägenhet ocksåoch politiskt problem. Fritiden, ellerettsom

ansågssysslolösheten tillnegativ. Den kan upphov ettvara ge ur sam-
hälleligt intresse icke önskvärda aktiviteter. kan gälla drogmiss-Det

också utgångspunktenbruk eller kriminalitet. Detta i det kommu-var
fritidsgårdar. då,inrättandetnala Debatten har koncentre-av nu som

till den föreningslösa ungdomen. Denna harrats ansettsgrupp vara
problem. folkrörelseförankrat samhälle har oviljanIett ett att enga-

någonsig i form organisation betraktats asocialt.gera av som
dåVar befinner sig brytpunkten i utvecklingen fritidenav som po-

litikområde Var finns till egenmaktsdiskussion Hans-rötterna en
Erik Olsson fritidspolitikensskrivit historia bakomattsom om anser
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ungdomsgårdar fråninrättandet ideologisk desträvanav var en mer
etablerade försökaklasserna vinna kontroll alla de arbetar-överatt
klassbarn "släpptes helt på barnickeområdenasautonoma gatorsom

insågoch parker". Olsson "uppfostringsideologerna"att attmenar
uppnådet inte räckte med frivilliga krafter för den önskade kon-att

föreningslösa går fråntrollen den ungdomen: "Det rak linjeav en
det tidiga hemgårdsrörelsen1900-talets klubbar för ligapojkar, via
till de kommunalt drivna ungdomsgårdarna föreningslösför
ungdom".7

Ett de avgörande fritidsideologiska besluten riksdagennärav var
21den maj 1954 beslutade bidrag till ungdomsorganisatio-attom ge

hänvisning till främjamed deras insatser skulle nykterhetenattner,
någonbland ungdomen. i riksdagen föregicksBeslutet knappt de-av

frånbatt. enda kritiska inlägget motion högerns sida.Det Hö-var en.
gerpartiet sade sig föredra aktivt frivilligt ungdomsarbete och plä-ett
derade vidare för fullständig frihet, där ungdomens initiativ äreget
utslagsgivande". Olsson kommenterade beslutet: "Idén fritids-att
verksamhet kunde förebygga olika slags missanpassningar accepte-

pårades bred Sveriges riksdag. idé hademajoritet Dennanu av en av
1880-talet lanserats den djupt konservativa Anna Hierta-Retzius.av
Efter 70 år fick hon stöd ochsocialister mittenpartister,av men av

ideologiska fränder högernsina inom
Utifrån politikområdediskussionen fritiden vikan konsta-om som

ingen rejäl egenmaktsdiskussion har förts. Brukarinflytandettera att
målsättningenoch därmed styrningen och med fritidsverksamheten

har i det hela försumbar.varitstora
så måttoStaten inget för fritidspolitiken i den regle-har attansvar

i lagstiftning. Följaktligen den i detta sammanhang inte före-ärras
mål några från vår Ungdomsrådför lagförslag sida. Statens nuva-

några årrande Ungdomsstyrelsen inledde för sedan insats för atten
stärka ungdomars delaktighet i Demokratiprojektet och i Träff-

skriftenpunktsstödet. I Makt Möjligheter redovisas mängden
goda exempel blivit frukten ungdomars iMensom av engagemang.

utgå ifrånlinje med demokratiarbetet syftar till de lokala förut-att att
framgångsättningarna, förutsättningarna för bäst kommunalär

ansvarsnivå. så ändå viljein-Detta till skulle vi vilja pekatrots ut en
såledesriktning med fritidspolitiken. inga tving-Kommunerna har

ande krav producera och finansiera fritidsverksamhet, deatt men
flesta detta verksamheten frivilligJusträtt ärsatsar stora attresurser.

7Hans-Erik fritid. autonomiOlsson. "Staten och ungdomens Kontroll eller Lund, Arkiv,
1992
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förkunnabordelagstiftningomgärdas utrymmeoch inte egen-geav
nytänkande.ochmakt

lång historia. Iungdomsgårdarna harFritidsgårdarna eller enen
fram-initieratStockholmFritidgårdsdemokratiutvärdering somom
Under1912.startadesStockholmhemgården igår förstadenatt

Från 1944ungdomsgårdar. över-expansionskedde1930-talet aven
utvärderingentillinledningengårdarna. Iförkommunen ansvarettog

generellt harförsöklovvärdadel prövats,konstateras ung-att menen
30deinte ökatgårdsverksamheteninflytande senasteöverdomarnas

åren
inteverkarDetblandutvärdering konstaterastidigare annat:I en

få be-måste troligtvisBesökarnarådgivandemedtillräckligt organ.
får demokratiskdåEnbartverksamheten.helaslutanderätt över man

verksamheten.9föransvarstagandeochträning
något genombrott. Ettfåttområde intehardettainomEgenmakten

frånvarontilldirekt relateratochför kommunernaproblemväxande
gårdel kommunernasalltegenmakt, störreär resurseratt avenav
vill-Barnsfritidsverksamhet. lproduktiondrift och rapportentill av

60-70uppskattas1993:2Socialstyrelsenförändringstider attikor
går kom-tillfritidsverksamhetkostnader förkommunensprocent av

underStockholmexempelvisfritidsanläggningar. Imunägda satsas
Låt ord-förmiljard kronor.halvverksamhetsåret 1996 över ossen

det braStorstadskommittén är attskull attningens säga att anser
utifrån våraområde. viVadpå dettakommunerna er-satsar resurser

användaväljervarförfrågande införställer är attfarenheter manoss
övertygadeViproduktion.drift ochtill ärså andel omstorpassen

stärkasskullefinansielltkvalitetsmässigt och ettverksamheten avatt
egenmaktsperspektiv.

egenmaktmed8.3 Medborgare

kanjagmakten. Jaghandskulle lära sig att"Man att ta menarom
fokus-makten Urska hanterahur jagmaktinteju vetautan att

grupp
beskrivaanvändas förbrukarfolkstyredemokrati attBegreppet

samhällen.hållaochsyftearbetssätt är att styra sammanett vars
medborgar-antagandedockFolkstyrelseprincipen bygger ett om
förståelseutifrån densamhällsfrågoma ochförståförmåga attnas

Forsk-Stockholm.FritidDiana Pettersson.utvärdering8Gårdsdemokraliprojektet” aven-
1989.ningsenheten.

Blomdahl/Borgerlin. 1984.9 "Gårdsdemokratiprojektet".Refereratur
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kunna kloka och rationellagöra val. Statsvetaren Robert Dahl har ko-
diñerat detta i fem punkter:

Öppenheteno
Rösträtteno
Rätten deltaatto
Rätten påverka dagordningenatto
Rätten reflektera och tänkaatto

Öppenheten, eller offentligheten, syftar till och ska haatt var en
möjlighet reflektera det pågåröver skeratt eller i samhället.som
Den inte pågårvad från möjlighetenvet utestängs deltasom som att
i meningsutbytet. Förståelsen minskar och därmed individens möj-

påverkaligheter den politiska dagordningen.att svårig-Det leder till
heter rationella valgöra rösta. Det innebär ocksåatt individenatt

från möjlighetenutestängs att ta ansvar.
Varför dessa femär grundbultar så avgörande vikt för livskraf-av
i demokratin Och hur kan viten det just dessa faktorerär ochveta att

inga andra Därför dessa kräver aktiv varelse. Attatt aktiv ien vara
leder till egenmakt och ansvarstagande. Det finnsprocesser eget ett

kinesiskt ordspråk år2000är över gammalt relevant iärsom som
detta sammanhang: "Jag hör och jag glömmer; jag och kom-jagser

ihåg, jag och förstår". Ordspråketjaggör betonar viktenmer av en
aktiv människa rätten subjekt. Vi har tidigare beskrivitatt ettvara

individen oftast istället förvandlatsatt till objekt för marknaden och
välfärdens ingenjörer.

En hållningvetenskaplig hämtar frånvi den finländske hjäm-mer
forskaren Matti Bergström. Han har i olika sammanhang hävdat att
vi människor vill kreativa och skapande. Skälet vårtärvara att eget
jag livet pendlar tvåmellan krafter, ordning och oordning: "Kun-
skap litar på,vi glömmervi sak. Kunskap alltid gammalärmen en
kunskap. klararVi inte med bara kunskap. leverVi i värdesam-oss ett
hälle detinte kunskapssamhälleär Dettro världatt ett är en av-
opinionen kämpar med varandra Eftersom värden helasom nya
tiden såskapas uppstår ständigt oordning. Det vi deltar iär när pro-

denna oordning förvandlas till ordning inne i självacesser som oss
påoch sikt i samhället.

Röstningsförfarandet i den representativa demokratin används
metod för medatt mandatutse undersom representanteren ett att en

bestämd period företräda folket. En söndag fjärde år har medbor-vart
makt andra makt bestämmaatt under de kommande fyragaren attge

åren. Det kan sägas delegation nedifrån. Men i gällande lag-vara en
stiftning förhållandet detär Därför måste kommunallagenmotsatta.
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får möj-valperiodenundermedborgarnariktningförändras i attmot
föl-detlöpande. Iskeendetpolitiskapåverka detochdeltalighet att

stärkasyfteiförslagprincipiellaantal attframdärförför vijande ett
dessaVidemokratiska atti detmakt systemet.medborgarens menar

1998-2002.mandatperiodenunderstorstädernaibörförslag prövas
gjorda i dettaickeförslagdessa ärkonsekvensernalagtekniskaDe av

delbetänkande.

medborgarberedningFörslag8.3.1 om

samlathadedupolitiker ochhadedu varitfunkaskullehär"Det om
så här"rikare". OK,härifrån litegåduDå skulleså härossupp

fåttharutifrån det dubeslutfattadu kunnaDå skulledom.tänker
delta i detmöjlighetMedborgarnasfokusgrupp. attintryck av" ur

förmåga ak-sinförstärkaochsamhället attreflekterande arbetet om
taktminskat ihardemokratiskaideltagativt somsammaprocesser

minskningenharBlandförsvunnit.demokratiska annatde arenorna
bi-kommunsammanslagningamaförtroendevaldaantalet genomav

samtaletpolitiskadetförbehövsDärförtill detta.dragit arenornya
samhälletsreflekterandetideltamöjlighetenåterskapar att omsom

utveckling.
aktivitetdendemokratiska äri denBeredningsarbetet processen

medborgareflerbeslutsfattandet. Omhuvudsakifaseller styrsom
kunska-kommerberedningsarbetetiförtroendevaldaoch engageras

de-stärkasiktochdramatiskt sättökasamhället ettattompen
mokratin.

beståendeberedningartillsättafullmäktigeidag kanRedan av en
omfattatillmöjlighet ävendennaUtökas attledamöter.fleraeller

medordningNuvarandebesluten.förså basenbreddasmedborgarna
måstegranskningstvång kom-ochexpertberedningarprincip barai

medborgarberedningar.breddas medochpletteras
börmedborgarberedningar prö-införamöjlighetVi attatt enanser
medbor-tillsättaskall kunnastadsdelsnämndFullmäktige ochvas.
beståskallBeredningenärenden.beredaförgarberedningar avatt

utifrån intres-fullmäktige/stadsdelsnämndutseddamedborgare av
seanmälan.

väckasÄrenden skall kunnafullmäktige/stadsdelsnämndi av
fullmäkti-också ärenden iinnebärmedborgarberedning. Detta att

medborgarberedning.utifrånge/stadsdelsnämnd kan avgöras
perspek-ochmakt-innebärföreslagitsändringarDe enovansom

medborgarnaförskapa attkommertivförskjutning utrymmeattsom
dagord-påverkaMöjligheternavalen.mellanmedverka attaktivt
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ningen och fundera kring samhällets utveckling förbättras avsevärt
med föreslagna förändringar beredningsförfarandet.av

8.3.2 Förslag motivrätt beslutsnivåom av

Det ingen lättär uppgift för medborgarna förstå och informe-att vara
rad besluten deras vardagrör fattas. Det kan beslutom var som vara

fattas kommunala bolag, förvaltningen delegation,som full-av av
mäktigebeslut eller stadsdelsnämndsbeslut. Saknar medborgaren
denna kunskap möjlighetenär till egenmakt obeñntlig.närmast Det

säkerligen ocksåär så de politiskt ansvariga har svårtatt ytterst att
överblicka beslutsapparaten. föreslårVi införande motivrättett av

valöver beslutsnivå. Egenmakt handlar våri definitionav om en
medborgerlig till makträtt och Detta ställningstagande behö-ansvar.

få stöd i lagstiftningen. När ochrätten befogenheterna fattaver att
beslut avvisas kan medborgaren kräva motivering.egna Meden

andra ord behövs det bättre förklaringar för avvisa beslutatt auto-om
nomi fårvarför inte vi fatta besluten. Bevisbördan varför be-över
sluten måste fattas fullmäktige eller delegation förvaltningenav av
ska ligga i fullmäktige eller stadsdelsfullmäktige/nämnden. I just
denna mening handlar det mindre kärnan i beslutet, nivånom snarare
för beslutsfattandet. Man skulle kunna tala kommunal subsi-om en
diaritetsprincip. Ett införande motivrätt såledesskulle radikalt för-av
bättra kunskapen hos medborgarna i beslutsapparaten beslu-om var

faktiskt möjliggöraten för dialogtas ochsamt ständig prövningen
beslutsnivåerna.av
Därför bör motivrätt införas i kommunallagen berördaen som ger

rätten kräva redovisningsskyldighetatt hur val beslutsnivåen om av
in ochvägts motiveras. Motivrätten skärper kraven på saklighet, ra-

tionalitet och demokrati.
Motivrätten kan infogas i kommunallagen 10 kap. I kapitlet finns

redan regler hur beslut överklagas med Därför kan detom mera. vara
lämpligt infoga motivrätten i detta kapitel.att Varje medlem av en
kommun såledesskall ha få beslutsmotivenrätt belysta medatt av-
seende val beslutsnivå. Detta gäller kommunfullmäktigeav ochav
stadsdelsnämnd. En begäran motivprövning kan ske inomom en tre

frånveckor den dådag beslutet justerat och tillkännagivet.är
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8.3.3 Förslag folkomröstningar påom
stadsdels/kommundelsnivå

"Det lite skendemokrati härdet landet, tycker har dei jag. Nuär
byggt Tumba Vilka skall betala för det detJo, viärcentrum.om som
bor Botkyrka.i ville bygga TumbaVem centrum detJo, är ettom

jönsar sitter kommunledningen vill ha fjäderipar som uppe som en
hatten: "Titta vad hari gjort". Vad fan, skulle gåjag man man ur

huse och för prylar Ska byggavirösta omröstningcentrumet,om
den och den dagen på Tumba klart slut. Så det.röstartorg, man om

folket skall till. sådant,Fan, finns det baraDet inget "visäga ärutan
kör demöver

infördes1994 lag med möjlighet till initiativrätt för medbor-en ny
kräva kommunala folkomröstningar. Om minst fematt procentgarna

stårde sådan såledesröstberättigade bakom begäran. finnsDetav en
procentuell ocksåbegäran kan kommun-spärr, stoppasen men en av

fullmäktige. fullmäktigeDet beslutar folkomröstningär som om en
Någonskall genomföras eller inte. skyldighet verkställa begä-att en
såledesfolkomröstning finns inte. Enligt Demokratiutveck-ran om
sådanlingskommittén 40-tal någonhar initiativ tagitsett utan att

gångenda renderat i folkomröstning. Man kan bara spekulera ien
skälen till varför inga kommunala folkomröstningar genomförts se-
dan den lagen i kraft. Vanligen förekommande invändningarträttnya
till folkomröstningsinstrumentet brukar rädd för till-ärattvara man
fälliga opinioner kan hota den representativa demokratin ochsom
skapa instabilitet i det politiska ocksåtycks finnasDetsystemet. en

mångauppfattning förtroendevaldabland medborgarna inteattom
skulle tillräckligt kunniga och ansvarsmedvetna för att tavara ansvar
för helheten.

årUnder har opinionsundersökningsinstrumentet ökat isenare an-
vändning explosionsartat. Många har talat risken för SIFOk-om en
rati. Dessa undersökningar måttkarakteriseras direkt vadettsom
medborgarna såtycker. tveklöst oftaDet de ochär presenterassom
tolkas. deMen beskriver enbart vad individ vid givet till-etten anser
fälle ha konfronterat sin uppfattning med andras. uppförd-Deutan att

såledesheller inte till kunskapsfördjupning och sällanrar ger svar
frågan varför har kommit fram till sitt ställningstagande.man

sådanafolkomröstningEn inleder stimulerar till mötenprocesser,
och fördjupad kunskap. En folkomröstning borde inte stö-ettvara
rande inslag påverkametod eller för medborgarna denrättutan atten

få sakfrågapolitiska dagordningen. Att belyst och sättett att startaen
samtal eller dialog. kan väl tillIngen neka exempelvis folkomröst-att
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EU-medlemskap medverkade till ökad kun-ningen svensktettom
dialog mellan valda och väljare.skap och ökad

kräva folkomröst-Vi förordar möjlighet för medborgarna atten
kommundelsnivå. Vi ansluter tillningar stadsdels- och oss samma

föreslårDemokratiutvecklingskommittén för fram ochprincip som
föreslås förför folkomröstningar gälla kom-regleratt samma som

innebärskall gälla för stads/kommundel. Dettaäven att ommun
såstadsdel/kommundelminst fem de röstberättigade iprocent enav

stadsdels/kommundelsnämnd genomföra folkomröst-kräver, skall
avslårkvalificerad majoritet förslaget. Följaktligenningen inte enom

förtredjedel nämndens ledamöterräcker det med röstaratt enen av
förutsättningfolkomröstning för den skall genomföras, under attatt

frågan folkinitiativ.väckts ettgenom

till stadsdels-8.3.4 Förslag medborgerlig motionsrättom
kommundelsnämnderoch

års kraft avskaffades för med-1955 kommunallag trädde iNär rätten
frågor skulle behandlas kom-borgarna själv initiativ tillatt ta som av

Initiativ-kommunfullmäktige eller stadsfullmäktige.munstämman,
förbehållenidag fullmäktigeledamöter, kommunala nämn-rätten är

fullmäktigeberedningar och viss utsträck-der, fullmäktiges revisorer,
Medborgarnas initiativrätt begränsad tillning kommunala bolag. är

frågan fråga. dockväcka folkomröstning i viss Det krävsatt enom
röstberättigande i kommun skriftligenminst fem deatt procent av

begär detta.
Demokratiutvecklingskommittén medborgarnashar aktualiserat

initiativrätt sitt slutbetänkande SOU 1996: 162.begränsade iytterst
problem skulle kunna lösasDe detta äratt ett genom enanser som

motionsrätt skulle, enligtmedborgerlig motionsrätt. En medborgerlig
vårDemokratiutvecklingskommittén, dels till demokratiskaanknyta

tradition inom föreningslivet, dels skulle det bidra till dör-öppnaatt
avståndet väljaretill politiska minska mellan ochderarna rummen,

förståelsen representativa demokratins arbets-valda och öka för den
föreslår införs bestämmelserDe därför det i kommunallagensätt. att

för röstberättigade i kommunalvalet. Gäl-motionsrätt de ärom som
föreslås ocksåför motioner skall beredas gälla förlande lag hur mo-

tioner väckts medborgare inte sitter i fullmäktige. Docksom av som
för-med den begränsningen denna motionär inte har yttrande- ochatt

detaljerslagsrätt motionen behandlas fullmäktige. Närmarenär av
i arbetsord-för handläggning motioner bör däremot regleras denav

fastställer kommittén.ning varje fullmäktige självsom anser



SOU 1996:177 Möjligheter till egenmakt 143

Storstadskommittén instämmer i förslaget. Vi dock denattanser
medborgerliga motionsrätten ska utvidgas till gälla stads-ävenatt

kommundelsnämnder.dels- och Det skulle bli värdefullt demo-ett
kratiskt bidrag till den stadsdelsorganisation samtliga storstädersom

stårinfört eller i begrepp stårinföra. Stockholm i begrepp in-att att
föra från årskiftetstadsdelsnämnder 1996/97. Malmö har redan in-
fört. Göteborg gjorde det redan 1990 och de hittillsvarande erfaren-
heterna har inte påvisat någrakunnat demokratiska vinsterstörre ut-
ifrån medborgarperspektiv. Anledningen till detta kan främst sö-ett
kas i stadsdelarna många invånare.i de storstäderna har väldigatt tre
I Stockholm kommer de flesta invå-stadsdelarna ha fler 30 000änatt

vilket den svenska invånar-genomsnittskommunen imotsvararnare,
antal.

Demokratiutvecklingskommitténs förslag medborgerligom mo-
tionsrätt innebär i likhet måstemed gällande lag fullmäktige fattaatt

år frånbeslut inom det motionen väcktes. Vi dettaett att attanser
skall gälla för den medborgerliga motionsrätten till stadsdels-även

och kommundelsnämnd. tvåDock med undantag. Om minstett pro-
de röstberättigade i stadsdelen eller kommundelen har skrivitcent av

fråganunder motionen skall till behandling i stadsdels- ellertas upp
kommundelsnämnden inom månader. Skälet till detta vi iär attsex
våra undersökningar har funnit medborgarna ofta uttryckeratt en
önskan ökad snabbhet mellan förslag och beslut. Genom in-attom

ovanståendeföra regel skulle medborgarnas initiativrätt och möjlig-
påverka politiskahet den dagordningen förbättras väsentligt.att

Sammanfattningsvis vårahävdar Storstadskommittén förslagatt
kommer stärka människors egenmakt. Det sker möjlig-att genom en
het till verkligt inflytande sin boendemiljö i förslaget till lagöver om
självförvaltning i boendet. Därutöver medborgare i möjlighetensom

delta i beredningsarbetet, påverka dagordningenatt att genom en mo-
tionsrätt och förstärkt initiativrätt för folkomröstningar stads-en
dels/kommundelsnivå förslaget motivrätt öka kun-samt genom om
skapen få ståndbesluten och till dialog val be-tasom var en om av
slutsnivå. Medborgaren fårbrukare/användare starkare posi-som en
tion förslagen stärkt brukarinflytande. Detta kommerettgenom om

öka allmänandan i samhället den bildningsprocessatt genom som
deltagandet och reflekterandet skapar. Demokratin kommer vitali-att

Vilket absolut nödvändigt, inte minst i storstädemas miljon-ärseras.
programsområden.
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Reservation Karin Pilsäter fpav

Storstadskommitténs första delbetänkandeI Att röja hinder SOU
1995: 142 skrev kommittén enigt följande i Kommitténsavsnittet- -

förslag:överväganden och
bostadsområdena"I de det allt fler medborgareärutsatta som

upplever Kommitténvanmakt. ökad vanmakt lämpligastattanser
bryts med vad kallar egenmakt. Medborgare har makt översom
sin vardag boendet, arbetet, skolan, fritiden växer män-egen som- -

mår ocksåniska och bättre. nyckeln till medborgareDetta är att tar
återkommerKommittén i särskilt betänkande understörre ettansvar.

år 1996 där vi ska utveckla diskussionen kring egenmakt och lämna
förslag hur medborgarens egenmakt kan vidgas och fördjupas.

Utifrån från utifråndenna avsiktsförklaring kommittén, och de ar-
dågumenterande kommitténs majoritet förde i del-resonemang som

betänkandets textavsnitt Egenmakt makt sin vardagöver egen-
måste denna produkt totalt misslyckande.ettsomses

hinderbetänkandet Att röja skrevs: Innebörden begreppetav
åren, någonegenmakt har debatterats livligt under de senaste utan att

allmängiltig definition har Trots detta har vi valtaccepterats. att an-
vända begreppet. Vi använda följande definition: egenmaktattavser

den makt sinär medborgaren utövar över vardag.som egen
livligaDen debatt refererar till har främst förts inom detman so-

cialdemokratiska ungdomsförbundet och bland del social-andraen
någondemokrater. allmängiltig definitionAtt inte i dessaaccepterats

kretsar torde bero med hjälp nyskapade ordnärmast att man av
försöker komma sina ideologiska skygglappar. Egenmaktrunt egna
i bemärkelsen den makt människan sin vardag bordeutövar över egen
enklare kunna uttryckas just makt sin vardag. vik-Detöversom egen
tiga den faktiska innebörden i analysen brist makt och deär av
förslag till förändring läggs. i detDet perspektivet kommit-ärsom
téns avsiktsförklaring i betänkandet Att röja hinder ska I stälses.

återblickar,let har valt öda tid och kraft meningslösaatt ut-man
blickar beskrivningaroch Egenmakt.av
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Redan i sammanfattningen det inte ärattmenar man nu me-
ningsfullt definiera begreppet egenmakt." avsnitt 5.4Inärmareatt

begreppet ursprungligen lanserades SSU:s ordförandeattanges av
inför socialdemokra-Karl-Petter Thorwaldsson i debattartikel denen

stårtiska partikongressen 1993. denna debattartikel bl DetI a:
handlar självförvaltning i den offentliga sektom, Representa-om

måstetiv demokrati med direkt demokrati. Direkt maktersättas över
välfärden, det det SSU uttryck för lansera begreppetär attger genom
egenmakt.

såresterande delar kapitel fem försI vadav resonemang om egen-
makt och inte Beskrivningar och fylldaär motsä-resonemang av

Ändågelser staplas varandra. det uppenbart det för kommit-är att
téns majoritet självförvaltning of-SSU:s ursprungliga tankar iär om
fentliga sektorn deltagande i den beslutsprocessenoch kommunala

framgår ocksåfinns i fokus behandlar Detta klartnär ämnet.som man
inledningskapitlets avslutande stycke. Och det begrepptrots attav
alltså lanserades 1993 inför s-partikongressen inte de-närmaresom

innehållfinieras eller fylls med lyckas med konststycket ägnaattman
kapitel 4 och 6 historiskt, idéhistoriskt, politiskt,analyseraatt

tankegods och till och med folkhälsoeffekt begreppettsom som som
alltså någon dåinte finns finneroch inte har innebörd. Att attman

någraknappast andra tänkare eller rörelser haft egenmaktsperspek-
såtiv inte märkligt. historiska och politiska urval, de exempelDetär

och tolkningar, finns i kapi-de slutsatser och kommentarer dessasom
tel givetvis för liberal omöjliga ställa sig bakom i sin helhet.är atten

gåttmig till inteFör val under paroller "Allt ska bestämmassom som
uppifrån", "Dagis, dagmamma eller hemmapappa det ska du be--

låtastämma och Vi sig välja skola, för det parti föddestörs som
den svenska rösträttsrörelsen och där den första motionen in-ur om

årrättande stadsdelsfullmäktige väcktes för 50 sedan, detärav up-
penbart beskrivningar och tolkningar kan olika. dockDetgöras äratt

påstådirekt fel 61 det egenmaktsdiskussionenäratt attsom s som
frågantvingat andra partierna förade dagordningen. Oav-att upp

med egenmakt makt den vardagen, eller del-översett om menas egna
aktighet i den kommunala beslutsprocessen, detta debatter iär som

långolika former funnits levande i alla partier under mycket tid.
förslagDe konkreta till ökad egenmakt läggs i avsnitt 7 och 8som

inte den makt kan andra,utöva utan att representerasavser man av
rätten kommunmedborgare sin varjemakt dag",utövaattsom egen

avstå fråneller rätt medborgare direkt bestäm-ellerutövaattsom
sådantmanderätt ligger nära citat kapitel fem. Deöver som ur av-

ökade möjligheter för medborgarna delaktiga i den kom-attser vara
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medlänge arbetathar mycketFolkpartietmunala beslutsprocessen.
närdemokrati.frågor, vi brukar kalla detdessa

socialde-inomegenmakt vidareföra debattenbehovDet att omav
utgi-måste andrafinnasmokratin där kan vägar änmöta genomsom

utredningar.offentligavia Statenspartipolitiska pamflettervande av
problemformulering kom-frågeställningar och dendeSom svar

oanvändbart. Detmaterialethinder ärmittén i Att röja ärreste
1996-12-sammanträdekommitténsockså till jag vidbakgrunden att

för delbetän-grundmaterial skaföreliggande utgöra03 begärt att
återerövra vardagen.Egenmaktkande attom -

Makt denbetänkandeförutgångspunkter överMina ett om
vardagenegna

denvanmaktenutanförskapet, brytaför häva ärGrundbulten attatt ge
drömmar. Ut-förverkliga sinamöjlighetenskilde individen att egna

människorkommitténs hela arbete börgångspunkten för attvara ge
sitt liv.tillvaro, maktensinmakten överöver egetegen

kommandot sininnebär hasitt livmakt överAtt ha över atteget
påverka justmakt de skeendendärmedtillvaro, och över somegen

olika val-delivet. Att kunnaframtiden, detden ta varaegnaegna
gå. intestår välja vilken Vägarnatill buds, ärmöjligheter väg attsom

eller bostadsort.bakgrund, etnisk tillhörighetstängda beroende
påverkaockså detkunnavardagi sinha makt ärAtt att somegen

funktionerviktigai utformning dedelaktigmig, ochberör avvara
måste få makt för-närstående berörs Människorjag eller mina attav.

ocksålivetdeti maktentillvaro. viktig del ärändra sin En över egna
står och detjag förjag detbli respekterad för denkänslan är,attav

åstadkomma.jag vill
med-och frivilligföreningslivlevandeviktig del i dettaEn är ett en

frivilligtmänniskorgemenskaper. Atti frivilligaborgerlig aktivitet
kulturkapital kontakter,socialtsluter sig ett avenavsamman ger
inte baramänniskor. samarbetar,Manoch tillit mellansamverkan en

mål. maktennå Men överför sina ävenutanatt gemensammaegna
livetdetkollektiv. Maktenaldrig ärlivet kan överdet egnavaraegna

eller inte alls.individuell -
ini-skaparkraft ochmänniskorsenskildautveckling byggerAll
opå-föroffertiativförrnåga. människorpolitiker betraktarOm som

både enskildehos denförtvinariskerar kraftenkrafter,verkbara att
samhälle medefteriställetpolitikensamhället. Omoch strävar ett

villkan ochaktiva medborgare växer engagemangetta ansvar,som
och stödja deuppgift skapaviktig politisksolidariteten.och En är att
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mötesplatser där människor kan lösa problem. Politikengemensamt
ska alla människor redskapen för makten sitt liv.överatt tage eget

sådantEtt arbete för vidga och fördjupa människors maktatt över
den måstevardagen givetvis sitt just i vardagen.ta avstampegna

sålundaAnalysen borde utgå från människors vardagssituationer och
den brist makt dessa själv utifrånupplever föröver dennaattman
analys kunna lägga förslag minskar vanmakt och utanförskap,som

ökar makten det livet,över den tillvaron, densom egna egna egna
vardagen.

Medborgarkontrakt

Medborgarkontraktet för förtroendevaldaär sätt och anställda iett
kommunen medborgarna. Kontraktets innebördmöta för detatt är
första varje medborgare ska vilka rättigheter och skyldigheteratt veta
hon har inom välfärdspolitiken. För det andra ska kunna jämföraman
tillgängliga alternativ. Man ska lätt kunna söka information och jäm-
förelser. För det tredje ska frågor,vänder sig förveta vartman man

fåför saker uträttade och för klaga.att att
Genom införande medborgarkontrakt underlättas för denav en-

skilde makten sitt livöver möjligheten orien-att ta eget att attgenom
sig ökar, alternativen klarläggs och rationella beslut kan fattas.tera

Tydlighet, kunskap och tydligt vikti för brytaär steg attansvar ga van-
makt och den med makt. Därför börersätta medborgarkontrakt in-

våraföras i storstadskommuner.

Medborgarkontor

Medborgarkontoret modell för enkeltär och rationellt skapa detatten
forum där medborgarkontraktet blir vardag för människorna. Genom
medborgarkontoret ska människor inte känna och vanmakt överoro

bli skickade fram och tillbaka mellan kontor, där det nå-att alltid är
bord. Ansvaret ska tydligt placerat och tjänstemän-gon annans vara

ha klara beslutsbefogenheter så problem kan lösas och varda-attnen
fungera. begåttsHar misstag ska medborgaren ha till förkla-rättgen

ring, ursäkt och kanske till och med ersättning. Medborgarkontor bör
inrättas och förläggas till förortsområden vårai storstadskom-utsatta

Att personalen ska behärska språkfler svenska bordeänmuner. vara
självklarhet.en
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Makten vardagen kunna försörja sigöver att-

haAtt arbete absolut avgörande betydelse förärett attav vuxna
uppnå makt sin vardag. Antingen anställd, elleröver egen som som

någonföretagare i form. kunna försörja sigAtt själv och sina nära
med det arbetet självrespekt och kontroll tillvaron. Ar-överegna ger
betet inte bara försörjning, det kontaktnät, sammanhangett ettger ger
och identitet. Grundbulten för storstadskommitténs arbete för atten
öka människors måstemakt sin vardag därför politik föröver vara en
arbete i storstad förutsättningarskapa för fler jobb, för männi-att att
skor ska kunna bli anställda eller företagare och bekämpa diskri-att
minering i arbetslivet. Storstadskommittén också åter-attavser
komma med delbetänkande förutsättningar för arbete, för-Enett om
stärkt arbetslinje. I denna politik kan inte arbetsmarknadspolitiken

näringspolitikisolerad, från såvälför förorten lokalutanses en som
nivåcentral minst lika viktiga. När människor idéermed goda villär
verksamhet, företag, behöver ofta stöd. Riskkapital,starta etten man

rådgivning, administrativt stöd i hög grad politiska riktlinjerstyrs av
till Almi, flera.Nutek med Det nuvarande stödsystemet fungerar
knappast föralls invandrare eller för människor i storstädernas föror-

Riktlinjerna för denna verksamhet bör därför ändras.ter.
måsteGrundinställningen såvälmänniskor kapablaäratt attvara

försörja sig för sina liv. Bidrags- och stödsystemtasom ansvar egna
måste just stödjande och delar i skapa livschanser ochattvara vara
mänsklig Passivitet och utanförskap ska motverkas, inte under-växt.
blåsas. Bidragssystemens fårutformning fråninte hindra människor

makten sina liv och för sin och sinaöver närmas-att ta ansvaretegna
framtid. Därför behöver konkreta förändringar i reglerna förgörastes

såbidrag står arbetsmaknadsåtgär-de idag utanförstarta-eget att som
fråga sådant.derna kan komma för lokala tillämpningarnaDe är

minst lika måsteviktiga, det någotalltid bättre försöka göraattvara
sin situation studier, praktik jämfört med passiv.etc attgenom vara

I riktlinjerna för socialbidrag ingå.bör detta

Utbildning möjligheterger

Grundskola och gymnasieskola har avgörande betydelse för deen
barn och ungdomar i områden.storstädernasväxer utsattasom upp
Att dessa fungerar väl och högklassig utbildning är utma-ger en en
ning kan ungdomar bättre livschanser, redskap forma sinattsom ge
framtid. områdenSkolor i såska bra de lockar andrautsatta attvara
elever dit, vi kan kalla det magnetskolor. Det krävs resursfördel-ett



SOU 1996:177150 Reservationer

mellankan inte bara inom kommunernaningssystem utanstyrasom
så antal elever med behovkommuner de skolor har ett stortatt som

få ochkommunala inkomst-särskilt stöd kan Detmer pengar.av
måste till dessa be-kostnadsutjämningssystemet hänsynstörreta en

hov.
återkommande till utbildning viktiga förutsätt-Ständigt chanser är

samhälleoch framtid. Iningar för själv kunna forma sin vardag ettatt
förmåga delmänniskors vilja ochförändras snabbt är att ta avsom

studietradition ochidéer avgörande.kunskap och Där upp-nyany
måste tillgänglighet, praktiska och ekono-i gengäldlägreärmuntran

miska villkor desto bättre.vara
områdenmånga våra komvux,Samtidigt saknas det i utsattaav

lågutbil-förhögskoleutbildning. Tillgänglighetfolkhögskolor och
då lokalise-vuxenutbildning prioriteras kommunendade till bör tar

männi-ske där deringsbeslut. Folkhögskoleetableringar bör kunna
föränd-vilket kräverskor finns har behov folkhögskolan, ensom av

Folkbildningsrådet.korporativistiska beslutssystem iring dagensav
måste studier. denmöjligheter för finansiera FörDet finnas attvuxna

privatekonomi dettahar bristande studietradition och usel sär-ärsom
få pensionsår möjligheti förskottskilt viktigt. Att lov ärettatt ta ut en

Tillgänglighet tillstudiestödssystem.befintliga och tänkbarautöver
människor utbilda sig.inte bra lockautbildning baraär sätt attett att

avknoppningar,finns, där skerhögre utbildning och forskningDär
Vidlokal utveckling, ringarföretagsetableringar och vattnet.som

utbildning bör denbeslut platsantal och lokalisering högre so-avom
ciala integrationen väga tyngre.

mångkulturella samhälletDet

invånarnamålområdenStorstadskommitténs andelI är stor av aven
utländsk härkomst. Atthärkomst, eller har föräldrar medutländsk

frånfrån då diskuteras bortsedetta makten vardagenbortse äröver att
vardag.människors verklighet och

till tidigareden attitydFör vissa invandrare har strängaregrupper
vanmakt.felaktigt lämnade uppgifter gjort vardagen präglasatt av
bli svenskförändring preskriptionsreglema angelägen. AttEn ärav
omöjligt,eller mindremedborgare för vissa invandrargrupperär mer

fråndå uppgiftslämnande inte godtasde kommer länder avvars
då uppgifterden sökande inte kan begärasvenska myndigheter, eller

från medbor-olika skäl. inte kunna bli svenskursprungslandet Attav
vardag.för hinder för makten sindessaär överett att ta egengare
blir be-Anhöriginvandringen Genom anhöriga omedelbartskärps. att
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antaletnödvändigt begränsabiståndtill enligt SoLrättigade attanses
makten sinförför vissa hinderanhöriga. innebär överDetta taatt

sinförmöjlighetintevardag, eftersom att ta ansvargesmanegen
mångafrågeställningarnågrabara de män-familj. Det här är somav

sinviktiga förför framinvandrarbakgrund erövraniskor med attsom
vardag.

många invandrarehandlar föråtererövra vardagenmaktenAtt över
i alltför högmångkulturella Sverige idagsamhället.det är ut-avom

många ställsmänniskorsamhälle, därmonokulturelltsträckning ett
monokulturellai detutanförskap följerutanför. Segregation och sam-

spår till vanmakt.och lederhällets
mångkulturellttillinnanförskap lederIntegration och ett sam-mer

grupperingarandraidébuma elleretniska, kulturella,hälle där olika
beroende.ömsesidigttill varandra och ivid sida, i relationsidalever
utövandettillvaron, därinte fyller helagrupptillhörighetenDär men

etniskt eller kul-byggandetillvaro leder tillsinmakt över avegenav
människormellaninstitutioner. kittetnätverk och Därturellt styrda

tillåts bliolikhetenmångkulturella samhälletblir starkare. I det styr-
såsom demokrati,värderingargrundläggandeGemensammakan.

språk då nödvändigtochjämställdhet och tolerans, ärett gemensamt
människor.mellanför bygga bryggoratt

funktionsamlandeMånga invandrarföreningar har helten annan
svensk folkrörelse.i traditionellmånga föreningstypemaolikadeän

kvin-ungdom,såväl sakral verksamhet, barn,profanOfta somryms
likaså. Dettakultur och idrottsina verksamheter,äldre harmän,nor,
förenings-svenskainte in i detinvandrarföreningamagör att passar

flera statligaRiksidrottsförbundet medUngdomsstyrelsen,stödet.
ochbidragsgivningdärför förändraliksom kommunerna böraktörer

får frivil-möjlighet tillsåföreningsservice människorallaatt samma
gemenskaper.liga

människorska byggasDå institutionerdessa nätverk och upp av
förut-ekonomiskaregelverk ochredskapen i formsjälva, krävs att av

sigmänniskor sluterstyrda insiktensättningar är att sammansomav
uppgift börproblem ellerlösaför uppmuntras,ettatt gemensamt en

hindras.inte till varje pris
inombehoväldreomsorgen kommerSärskilt inom attett ramenav

invand-för äldreorganiserafrivilliga gemenskapernaför de omsorg
Storstadskommittén kunnaskulle härinom den gruppen.egnarare

sådan utveckling.förför bana vägatt enagera
barnomsorg,för enskilt drivenpolitikennuvarande oginaDen

hårt i storstädernassjukvård därför särskiltdrabbarskola och segre-
infly-för makt ochförortsområden. möjligheternaIstället börgerade



152 Reservationer SOU 1996: 177

tande de viktiga delarnaöver vardagen stärkas. Skolpeng förav
grundskola och gymnasiet, till stöd för enskildarätt alternativ i barn-

husläkarsystem med valfrihet för patienterna och äld-omsorgen,
med respekt för utgångspunktde äldre några viktigaärreomsorg som

delar. Under den borgerliga regeringen ökade kraftigt de formella
möjligheterna fåför människor makt och inflytande dessaöveratt

områdenviktiga stärka den enskildes kom-rättatt gentemotgenom
Samtidigt långtifrånvi alla upplevde reella möjlighe-vet attmunen.

använda denna makt. Den socialdemokratiska regeringenter har,att
ideologiska skäl, områdensamtliga i praktiken tagit tillbakaav

själv bestämmarätten och möjligheten själv utforma vård,sinatt att
och utbildning. En utmaning för storstadskommittén äromsorg att

finna så mångaredskapen fler kan makten dessa viktigaatt överta
delar vardagen.av

Valfrihet och utveckling myndigförklara medborgarna-

Att olika människor makt isätt med det offentligamötetge mer
har varit de viktigaste ledstjärnorna i den valfrihetsrevolutionen av

genomfördes under den borgerliga regeringen. bådeDet harsom
handlat möjligheter föröppna styrelseformer för skolorattom nya
och dagis och människors möjlighet faktiskt välja mellan deattom
olika formerna. Den reformen klarar sig inte den andra.utanena
Egenmakt förändra inte förflyttaär skriver kommittén. Manatt att

dåväljer från tvåbortse fundamentala ting. För det förstaatt är en
faktiskt möjlighet välja bort förutsättning fåför makt ochatt atten
inflytande där För tala iär. kommitténsatt termerman samma som
majoritet. Voice-makten fungerar dåhelt enkelt bättre exit-makten
finns. För det andra detär möjligheter föravsevärt ochstörre oss var

finna den form fårvi själva välja vi vill haatten som passar om var
barnomsorg, skola, äldreomsorg Vi alla olika. En förutsätt-äretc.
ning för de önskar självförvaltning få sådanska barnomsorgatt som
och de vill slippa ska slippa ärju just kan välja mellan deattsom
institutioner har respektive inte har självförvaltning.som

När människor sluter sig för lösaatt gemensamtsamman en upp-
gift skapas utveckling. När exempelvis såde föräldrar önskarsom

och driver tvåspråkigefterlängtad förskola i stadsdelstartar en en
sker utveckling och makten deras liv ökar.över För dessa äregna
det inte alternativ söka vinna majoritet föräldrarnaett att etten av
kommunalt daghem för denna idé. så ändåSkulle ske, skulle sanno-
likt makten den tillvaron minskaöver radikalt för de föräldraregna

tvåspråkigogillar förskola.som en
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vardagmänniskorsÖkad maktradikalt förEtt över egenprogram
dagis,väljamedborgarna. Rättmyndigförklararkräver attatt man

då medmåste liksominföras,husläkareskola, äldreomsorg, rätten att
få regi.driva verksamhet ifinansieringlikvärdig kommunal egen

påverka vardagenregelfällan istället förfastnaAtt i att

Många ochmänniskor fastnar i kommunens statens gemensamma
dagisplats,jobb ingenofta22. Regelverket säger att utanmoment -
påverka sinkan intejobb.dagisplats inget Ensammautan mamman

marginaleffekterekonomi,förändradvardagoch barnens engenom
underhållsstöd kanbostadsbidrag ochinkomstskatt, dagistaxor,av

får inte studera, densocialbidragöverstiga 100 %. harDen somsom
Häri liggerfå oändlig.jobb. Listan kaninte studerat kan inte göras en

människors vardagutmaningar. Skastorstadskommitténs verkligaav
vardagåtererövras måste verkligen människansdet är ut-varasom

föderreglergångspunkt. systematisk kartläggning deEn somav
varit bju-undanröja dessa borde hatillmaktlöshet och förslag att en

kommittén.fördande uppgift

kommunala beslutsprocessenDen

huvudsakli-betänkandekommittén lägger i dettaförslag rörDe som
och kan knap-beslutsprocessenolika den kommunaladelar avgen

öka makten dendirektägnade översägas attpast egna var-mervara
något förnya denavgörande ägnadehellerdagen. Inte de sättär att

demokratin.kommunala
Avståndet minskaAvståndet kanväljare och valdamellan är stort.

dogmatisktmånga ingen anledningolika det finnsochsätt att av-
medborgarinflytandet.några syftar till ökaförslagfärda attsom

institutionssty-stadsdelsnämnder,Kommundelningar, utveckling av
ytterligareexempelbolagför kommunalarelser och ärstopp nya

kan prövas.vägar som
tecknadriven verksamhetkommunaltIdag kan brukare över-av

föreslår det fallKommittén isjälvförvaltning.enskommelse attom
måste drif-så nämnden överlämnahälften brukarna kräverminst av

Värdet detta för-nämnden.undertill älvförvaltningsorganten ett av
mångadå så bru-ifrågasättas. Såvitt finns inget fallkäntslag kan är

svårigheternaharsjälvförvaltning. Tvärtomnekatskare krävt, men
måste också för-intresserade brukare. Detvarit hitta ettatt anses vara

lång-tämligenvardagenökar makten denslag över ettegnasom
vis.sökt

medborgarberedningar. Dessaföreslår inrättandetKommittén av
stadsdelsnämndbestå fullmäktige ellerutseddaska medborgare avav
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utifrån intresseanmälan, och bereda ärenden. ocksåDe ska kunna
väcka ärenden. Enligt min uppfattning det idag fullt möjligtär att

sådanatillsätta beredningar. Det förefaller dock inte särskilt troligt
denna någoni nämnvärd utsträckning skulle bidraatt typ av organ

till makt den vardagen för människor.över egna
Kommittén föreslår motivrätt beslutsnivå.val Näröver rättenav
och befogenhetema fatta beslut avvisas kan medborgarenatt att egna

kräva motivering, skriver kommittén. Att detta skulle makten ge
den vardagenöver osannolikt. Förändringar män-egna synes som ger

niskor och befogenhetenrätten fatta beslut behöver istäl-att att egna
let bli verklighet.

Våra storstadskommuner med klartär avgränsade kom-stora,
mun/stadsdelar. Stadsdelsnämndsrefonner har genomförts i de

städerna och i flera förortskommuner.största Det kan öka det lokala
och inflytandet. föreslårKommittén stadsdels-engagemanget att

nämnderna skall kunna förfoga folkomröstningsinstitutet,över och
medborgarna i kommundel ska kunna fram till nämndenatt en

sådanmed begäran. Detta bra, och anpassningären systemeten av
till mångfacetteradede och kommuner kallas storstäderstora som

bör göras.som
Medborgerlig motionsrätt till stadsdelsnämnder föreslås vidare.

Demokratiutvecklingskommittén har arbetat med denna och andra
kommunala demokratifrågor. Idén förvisso intressant.är Det dockär
uppenbart denna, precis övriga förslag för-att ärsnarast ettsom ovan
sök till det behov förnyelse de politiska arbetsformernasvar av av

borde de olika partiernas och de förtroendevaldassom vara ansvar.
råderDet uppenbart behov ökad dialog mellan väljare ochett av

valda, mellan förtroendevalda och övriga medborgare. Genom det
ökade inslaget sådanpersonval kan utveckling komma tillav en
stånd, liksom mångaökad insikt hos förtroendevalda attgenom en larbetsformerna måste förändras. Olika reformer inomtyper av ramen
för kommunallagen kan aldrig förnya politiken inte de förtroen-om
devalda och partiaktiva förändrar sina arbetsformer. Detta bör ske
många olika Direktval till stadsdelsnämndersätt: och där öppna mö-

hearings i mötesplatser mellan väljare och valda framförten, samt
allt dialog med aktiva förtroendevalda..öppenen

Detta i kombination med personval skulle givetvis vitalisera den
lokala politiska debatten och öka representativiteten och därmed le-
gitimiteten hos de folkvalda i områdenade på sättutsatta ett som

föreslagna förändringar aldrig kommer göra.attovan
framgårUtöver det denna reservation vill jag instämma isom av

det särskilda yttrandet Birgersson.Tommyav
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stadsdelsfullmäktigetilldirektvalReservation avseende
Ollén mThorén Joakimc,Runefp,Karin Pilsäterav

försökslagstift-förslaglagtstorstadskommittén bordeVi omattanser
storstadskom-stadsdelsnämnder/fullmäktige itilldirektvalmedning

dekunnadirektskastadsdeleniMedborgama utse perso-munema.
stadsdelen.i denbeslutenviktigadeska fatta egnasomner
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Reservation Dag Larsson sav

Jag delar inte den ensidigt positiva till folkomröstningarsyn som
kommittén uttryck för. Att försvaga den representativa demokra-ger
tins beslutskompetens minoriteter i beslutförsamling-attgenom ge

ökade möjligheter framtvinga folkomröstningar kommerattarna inte
öka demokratins trovärdighetatt eller beslutskompetens.
Folkomröstningar kan bra komplement till denettvara representa-

tiva demokratin, de förutsätter dock frågeställningartydliga med
bred förankring bland olika politiska Felaktigt kananväntgrupper.
minoriteter med hjälp kommitténs förslag obstruera demokratiskaav
valresultat.
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ThorénReservation Rune cav

sidan 94 fro tredje stycket, sistaTexten stycketsamt tom m
nedanståendesida avslutas sidan 95 utbytes mot text.samma som

Människor sighar inte tid brukar vanlig invänd-att engagera en,
påseendening egenmakt Vid första dettakan tvek-mot ettvara. vara

tittarmätningar visar nämligen miljonerTV:ssamt argument. att
underhållningsprogrammänniskor varje dag sitter och tittar under

mångatidden väldigt andra föreningsaktiva och maktnär är utövar
de inte engagerade.över ärsom
början seklet fanns ingen lagstadgadI 40 timmarsvecka. Dettaav

till slöt sig människor och byggde sitt Folket sittHus,trots samman
Konsum, slöt sig i nykterhetsrörelsen och inledde själva ettsamman
gigantiskt folkbildningsarbete. I kraft sina ansträngningarav egna
skaffade sig människor makt sin tillvaro och därmedöver ett eget

återknyteransvarstagande för sin livssituation. iEgenmakt den me-
på.ningen till den gamla folkrörelsetradition Sverige byggdessom

går ifrån åldersammansättningenTrots detta det bortse iatt att
våra politiska organisationer liksom inom nykterhetsrörelsen och den

ålderstigen.fackliga rörelsen börjar bli alltmera
bådafamiljer jobbarUnga där sina 8 timmar har härutöver ofta

fråneller mindre tidskrävande till och arbetet. Hämta barnmer resor
från då många gångerdaghem Tiden för familjen bliränannatosv.
mycket knapp. Därmed kan tiden för allt flera har mins-säga attman

någonkat för kunna genomföra form egenmakt.att av
situation många gårSamtidigt har vi där oerhört människoren ar-

betslösa därmed borde ha tid för föreningsarbete. Situa-och aktivtett
då någottionen dock ofta föreningsar-den inte orkar medär att man

bete eftersom upplever sin situation allt för dyster och istäl-man egen
formlet känner utanförskap.en av

allmän arbetstidsförkortning skulle därför enligt kommitténsEn
uppfattning kunna dubbel positiv effekt. Dels människorge en ge

i dag bevisligen upplever brist tid, möjligheter attsom nya vara
påverka såvälmed och situaiton isin samhället Delsstort.egen som
sådan åtgärdskulle ökad sysselsättning och därmed minska ris-en ge

förken utanförskap radikalt minska samhällets kostnadersamt stora
ocksåi arbetslöshetsbidrag och socialhjälp, minskadmen ge en

sjukvård.brottslighet liksom mindre behov av
arbetstidsfrågomaVi medvetna inte ligger inomär attom ramen

vårför kommittés enligt storstadskommitténs uppfatt-uppdrag men
ning förkortad arbetsdag de bästa förstärkasättenett attvore en av
egenmakten och i sin helhet därmed människor bättre livskva-ge en

våra storstadsområden.lité i
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande
Birgerssonsakkunnige Tommyav

Storstadskommittén förslag tilldirektiv ska läggaEnligt regeringens
iakttas i bostads-negativa trend allt tydligare kanhur den utsattasom

områden, innebär alltfler de boendebrytas. trendkan En attsom av
långvarigt bidragsberoende, blir utslagna ochblir arbetslösa, fastnar i

småningom all-så i utanförskap. finnsriskerar hamna Detatt ett en
integration denuppfattning ökad samhällelig är vägmän attom en

Storstadskommitténleder till trendbrott. de medelEtt av somsom
nå mål uppfattningökad egenmakt. Minför fram för detta äratt en

iStorstadskommittén siktar fel med de förslag läggsär att som egen-
till allmänt vitali-maktsbetänkandet. Förslagen kan möjligen leda en

till bor i bostadsom-serad demokrati knappast deatt utsattamen som
råden får därförsin vardag. Förslagen kommermakt övermer egen

till ökad integration.heller, enligt min mening, medverkainte att en

Goda föresatser fel slutsatsermen

återkommer Storstadskommittén tillPå flera ställen i betänkandet
.enligt min mening, skapar verklig egenmakt:det, attgenomsom . .

och aktivitet närmiljöndemokratiska nätverk, skapa rörelse ibygga
involverar alltflerkan inleda ivi ett gemensamtprocesser som

således vardagssituatio-ansvarstagande. . sidan 90. ". .Det är..
står skulle kunna kalla detfokus.i Mannerna som

den makt individen kanvardagsdemokrati. Det utövaär utan att. .
kommer tillde handlingarandra Det inteärrepresenteras somav . . .

eller individensuttryck allmänna val. vardagsmänniskanDeti är..
står fokus f si-förhållande till vardagliga igärningarsina som . .
lagstiftningsfråga.således baradan 93. . .Egenmakt inteär en.

ochgrad bildning,handlar kanskeDet i ännu större processerom
ökadvägledning till medborgare villmetoder, stöd ochatt somge

finns kravsidan 123. . olika lagstiftningmakt och .Iansvar. ..
så handlar makt.på samråd berörda och vidare. detmed Men inte om
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handlarDet självinte initiativ, formulerarätt rättatt ta attom om
problem, beskriva verkligheten ska ligga till grundrätt attom som
för besluten. utgångspunkter. sidan 124. Trots dessa goda drar

.
kommittén den slutsatsen det allmän vitalisering demo-äratt en av
kratin och förbättringar det parlamentariska lös-ärsystemetav som
ningen och därmed förslag ändringar i kommunallagen. Jag kanom
inte ställa denna slutsats.upp

Samverkan istället for konflikt

I det första delbetänkandet hinder SOUAtt röja 1995:142 pekade
Storstadskommittén nå måletmedel för ökad integra-ut tre att om en
tion; samverkan, egenmakt och arbetslinjen. betänkandetI kartlades
de hinder finns för bättre samverkan mellan främst olika of-som en

Ävenfentliga aktörer. samverkan mellan medborgarna och den of-
fentliga verksamheten berördes liksom behovet samverkan mellanav
offentlig verksamhet, kommersiell verksamhet frivilligtoch arbete.
Den allmänna slutsatsen finns fådet mycket hinder förattvar sam-
verkan i befintliga lagar. Enligt kommittén handlade det be-mer om
hovet förändrade förhållningssättattityder och hos deav samver-
kande erfarenheterDessa har, enligt min mening, inte allsparterna.
legat till grund för betänkandet egenmakt och mindre kommitänom
till uttryck i de förslag presenteras.som

Ett grundläggande fel, enligt min mening, kommittén har valtär att
betrakta medborgare motståendeoch politik/förvaltning istäl-att som

let för samverkande Jag uppfattar detta konfliktmodellparter. som en
hörnstenar präglas konfrontation, konkurrens och kontroll. Ivars av

denna modell blir tillgång någramakt ändlig haren som mer av
läs politik/förvaltning och andra har mindre läs medborgare.av
Om så måste,medborgare ska ha makt enligt denna logik, poli-mer
tik/förvaltning mindre.ha För kommittén blir därför någotegenmakt

måste erövras att gripa makten det formuleras si-som som
dådan 105. Det blir logiskt förslagmed tvingande folkomröst-som

ningar så får"om ni inte fattar beslut vi saken,rätt rösta om m0-
tivrätt efterhandskontroll beslutsnivå självför-och tvingandeav
valtning om ni inte sköter vi över". Jag delar inte kommit-tarer,
téns i detta ståravseende och förslagen i strid medsynsätt attmenar
såväl kommittédirektiven intentionerna i det första delbetänkan-som

måste,det. Förslagen enligt min mening, istället bygga en samver-
kansmodell där lösningarna söks i fasen före beslutsfattandet i demo-
kratiskt valda församlingar.
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Lokalt utvecklingsarbete visar vägen

Erfarenheterna från det omfattande lokala utvecklingsarbete försom
närvarande bedrivs i landet visar samverkan mellan med-runt attom
borgare och politik/förvaltning framgångsrikklartär modellen mer

konkurrens och konflikt. framgångsriktän Särskilt har det lokala ut-
vecklingsarbetet varit kommunen eller bostadsföretagetnär valt att
föra mycket makt och till sammanslutningar medbor-ut ansvar av

Lokalt utvecklingsarbete handlar just medborgare slu-gare. om som
sig åstadkommaför förbättringar i den nännil-ter attsamman egna

jön. kanDet otillfredsställande barnomsorg, behov mötes-vara en av
plats, ökad sysselsättning, bättre kommunikationer, bättre service

Agenda 21 bra påexempel lokaltär utvecklingsarbete medetc. ett
ekologiska förtecken. Det handlar alltså frågor har direkt be-om som
tydelse för vardagslivet för enskilda medborgare eller grupper av
medborgare såvälhär finns individuell kollektiven som en egen-
maktsdimension. frågordessaI blir det nödvändigt med tidigen
kontakt och samverkan med kommunen/bostadsföretaget. Fram-
gången i det lokala utvecklingsarbetet eller, så vill, medbor-om man

fåförsök makt sin vardagöver starkt knuten tillärattgarnas egen
attityder förhållningssättoch hos kommunens politiker och tjänste-

En beredskap förse medborgarnamän. med makt och be-att ansvar
höver inte nödvändigtvis innebära makten hos politik/förvaltningatt
minskar. handlarDet istället "en makt där politikertypom annan av
och tjänstemän går in i roller lyssnare, rådgi-stödjare ellerattav vara

uppifrånrollerän styrande, drivande eller genomfö-vare snarare som
rande.

Ökad makt i vardagen istället för ökad parlamentarisk
makt

För mig handlar egenmakt medborgare fåska kunna ökatatt ettom
bestämmande sin vardag. dåöver I praktiken blir frågadetegen om

åsamverkan mellan sidan åmedborgare och andra sidan bostads-ena
företagets personal, kommunens politiker och tjänstemän områ-t ex
desansvariga, fastighetsskötare, rektorer, förskollärare, vård-lärare,
biträden, etc. Det handlar inte i första hand vitaliserad demo-om en
krati eller förbättringar det parlamentariska Enligt minsystemet.av
mening flera kommitténs förslag sikte just detta. Förslagentar av

medborgarberedningar och motionsrätt förefaller i sigom vara
bra förslag för vitalisera demokratin. Jag emellertid deatt tror att vare
sig leder till ökad egenmakt eller de faller inom föratt ens ramen
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inomfallerförslagkommitténs uppdrag. Denna typ ramensnarareav
Demokratiutvecklingskommittén.direktiven tillför

istället koncentre-Storstadskommitténs arbeteangelägetDet är att
proble-uppfattarmedborgarnavardagssituationertill de somsomras

uppfattning detEnligt minfrån egenmaktsperspektiv. ärmatiska ett
bostadsrområdena skullefå i desannolikt de boende utsatta somav

skulleeller motionsrätten,motivrättenutnyttja den föreslagna som
bilda ko-initiativ tillmedborgarberedning elleranmäla sig till attta

självförvaltningsor-ikommunal verksamhetoperativ eller över ettta
Även så egenmakt intejagförekommadetta skulle attmenaromgan.

isjälvförvaltning ellerfråga ideltatillkan reduceras ettatten om
fråneffekternabedömerkooperativ och jagkommunalt ettatt egen-
så få skulle blieftersommarginellaskulle blimaktsperspektiv ytterst

berörda.

vardagenoch beslut rörplaneringMakt över som

samverkanegenmaktEnligt min uppfattning skapas näragenom en
måsteMedborgarnapolitik/förvaltning.ochmellan medborgare ges

ini-därmedvisionerna ochochformulera problemenmöjlighet taatt
sigskekommer inteutvecklingsarbete. Dettatill lokalttiativet att av

bostadsområdena. dessai justDetsjälvt, särskilt inte i de ärutsatta
så vik-blirpolitik/förvaltningområden samverkan mednärasom en

målformu-så viktigai denkatalysatorertig. Politikerna behövs som
förbehövstjänstemännenkunskapsbildningsfasen ochlerings- och

länkaoch förutvecklingsarbetetråd och strukturstöd, attatt ge
ödmjuktplaneringen. Genomkommunaladetta med den ettsamman

politik/förvaltning bidra tillförhållningssätt kanpedagogisktoch att
igång till med-kan ledasådana kommerpositiva attsomprocesser

beslutplanering och defår makt den rörökadborgarna över somen
tid ochemellertidkommerden vardagen. Denna att taprocessegna

politik/förvaltning skasåvälmåste få medborgaretid, förta att som
in i roller.kunna växa nya

går inte läggautvecklingsarbetetdet lokalaOrganiseringen attav
föruttryck behövssig deförutbestämda former. Detfast i atttar som

Ibland detboende har.ambitioner deuppgiften och de ärlösa som
sakfrågorvissaför lösaaktionsgruppertillräckligt med tillfälliga att

Ibland kan det lo-vardagssituationer.i vissaegenmakteller skapa
kooperativförening ellerresultera iutvecklingsarbetetkala etten ny

något avseende.iexempelvis självförvaltningförvill svarasom
självför-formaliserademanifesteras iIbland kan egenmakten mer
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valtningsorgan eller lokala enligt kommunallagen där medbor-organ
får uttalat ekonomi- och verksamhetsansvar.ettgarna mer

uthålligAtt vända planeringsperspektivet och skapa
förändring

jag åstadkommaDen här har pekat för ökad egenmaktväg ut attsom
den kommer till uttryck i detta betänkande. Minär änen annan som

uthålligsikte förändring kommer ställa kravväg tar atten som
långpersonella insatser under period. det finns ingenMenstora an-

går, åstadkommaDet enligt min mening, inte föränd-väg. attnan
ringar de förslag kommittén har lagt vitaliseradgenom som om en
demokrati och snabba penndragsförändringar i kommunalla-genom

handlar iställetDet vända planeringsperspektivet detnärattgen. om
vardagsfrågorgäller berör den närmiljön, barnomsorgen,som egna

skolan, äldreomsorgen, fritiden Betänkandet egenmakt bordeetc. om
därför ha påverkari de lagar och regleraröversynstartat en av som
människors främstvardag; socialtjänstlagen och plan- och byggla-
gen.

gårDet naturligtvis inte lagstifta förändrade attityder elleratt om
förhållningssätt olikamellan aktörer i besluts- planeringsproces-och

frågadettaYtterst strategival, vilja och ambitioner hosärser. en om
politiker och planerare skapa planering och besluts-att typen ny av
fattande. Socialtjänstlagen och plan- och bygglagen emellertidhar

struktur och uppbyggnad förstärker konventionella roller ochen som
uppifrånstyming planeringen. finns tillHär stark tilltroav en en

utgår frånrationell planeringsñlosoñ centrala kommunkans-attsom
lier bäst identifiera problem, förändringsbehov och initieraär att
planering. Enligt detta kan medborgarnas synpunkter i bästasynsätt

samrådfall inhämtas vid planeringsrationella tillfällen och ut-som
bådaställning. Kännetecknande för medborgarna endastär att reage-

på förslagandras och inte för idéer uppfattningar.ochrar agerar egna
Såväl socialtjänstlagen innehållerplan- och bygglagen redan el-som
ler kan förses med, planeringsinstrument kan bli för lo-som arenor
kalt utvecklingsarbete och samverkan mellan medborgare och kom-
munala aktörer. Arenor där problembeskrivningar, visioner in-och
tressemotsättningar kan lyftas fram för sedan ligga till grund föratt

sådandemokratiska beslut. kopplingEn mellan medborgarnas di-
rekta inflytande och demokratiska beslut, mellan lokalt utvecklings-
arbete och kommunal planering borgar för förändringsarbeteatt ett

uthålligt.med egenmaktsperspektiv blir
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OllénSärskilt yttrande ledamoten Joakim mav

medborgarnas sin tillvaro skall kunna ökas,Hur makt över äregen
frånför betänkande Storstadskommittén.dettatemat

vårt kräverAtt verkligen stärka individens ställning i samhälle
långsiktiga områden.och genomgripande förändringar antalett

återNågra ligger inom den politiska sfären, andra hardessa attav
traditioner. Storstadskommittén har emellertidmed attityder ochgöra

starkt mandat. mandat inrymmer inga möjligheterbegränsat Dettaett
måhändasådana förvän-förändringar kundestörreatt presentera som

kommitténsmed hänsyn till ambitiösa anslag.tas
besviken kommitténsKanske blir och med viss rätt, överannan,en

alltså någrainte grundläggande problembetänkande. Förslaget löser
påpekandeti den samhällsstrukturen. det viktigastesvenska Detta är

i detta särskilda yttrande.
frågan,Beträffande den terminologiska huruvida uttrycket egen-
problemställningen, förvissomakt det begrepp bäst täcker kanär som

frågetecken Kommittén valt använda detta begrepphar attresas. som
samlingsbenämning för politiska strävanden med brett ideologisktett

låter fråganspektrum. min del jag vila med detta konstaterande.För
den analys kommitténDet emellertidär görvärt att notera att som

förhållandenytänkande i till traditionellmycketrepresenterar av
svensk politik.

i betänkandet finner jag de,Beträffande de konkreta förslagen att
ehuru begränsad räckvidd, värda Jag har därför inteär pröva.attav

förmånfunnit till för förslaganledning mig änatt annat ettreservera
framhållsdirektvalda stadsdelsfullmäktige. Som i särskildom en re-

både frånservation förnuftigt demokra-detta alternativ till deär ett
tisk och ekonomisk synpunkt helt otillfredsställande stadsdelsnämn-

långsiktigtder förekommer. bästa lös-Jag dock dentror attsom nu
påningen de problem stadsdelsnämnder syftar till motverkaattsom

tilli väsentligt utsträckning flytta makt och deär större utatt ansvar
enskilda sammanslutningarmedborgarna och deras attgenom ge-
nomföra kommundelningar där rimlig grad kommunidentiteten av
finns i det idag delar storkommuner.ärsom av
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Särskilt kapitel "Egenmakt iyttrande avseende 7
Pilsäterboendet Karin fpledamotenav

behandlingenTrots jag vid upprepade tillfällen under betän-att av
kandet begärt avsnittet skulle kompletteras med faktaHolmaatt om
kring de faktiska ersättningsformerna för de enskilda hyresgäster

såbeskattas, har inte skett. givetvis otillfredsstäl-Detta ärsom nu
lande. verkli-Läsaren kan därmed inte skapa sig bild vaden av som

sker i vilka beskattningHolma, grunder sker och vad ärgen som
problemställningarna. Kommittén har istället valt framställa be-att

någotskattningen Skattemyndigheten självständigt beslutar omsom
och genomföra.valt attnu

Majoriteten i kommittén in-här beskattningresonerar som om av
komst skulle kunna eller borde beslutas godtyckligt skatte-kunna av

utifrånmyndigheterna, bedömning kringvärde, samhällsnyttaen av
eller andra värderingar. Detta mycket anmärkningsvärtär synsätt.ett
Lika inkomst ska givetvis arbetsuppgif-beskattas olika vilkaoavsett

ligger bakom inkomsten. godtycklig beskattningTankenter som
för liberal lika främmande tanken bristande likhet införär en som

får åsidosättas.lag. Rättstrygghet och rättssäkerhet aldrigannan
Demokratiutvecklingskommittén föreslog inkomst förvalt-att av

ningsinsatser i boende nivå,skulle skattebefrias till viss i likhetupp
med inkomst bär- och kottplockning. socialdemokratiskaDenav re-

vill dock inte sådangeringen införa skattefrihet.
Självförvaltningen i Holma hotas inte skattemyndighetens be-av

beskatta de inkomster fåttslut hyresgäster för gjorda arbets-att som
insatser. hotas förmårDen hyresvärd och hyresgästförening inteom

självförvaltningen förvaltnings-ändra utformningen och skriva ettav
ståravtal hyressänkningsmodeller i medmed samklangsom nuva-

skattelagstiftning.rande Det vill avtal innebär hyransäga ett attsom
ingårefter för eftersänks generella regler dem i avtalet och intesom

mängden faktiskt, individuellt utfört arbete. lagförslag kom-Det som
mittén föreslår heller inget stöd för nuvarande Holma-modell.nu ger

Storstadskommitténs majoritet skriver förhyresgäster i ställetatt
måste fåbehöva tjänster möjlighet i likhet med boendeköpa allaatt

i upplåtelseformerandra själva kunna utföra vissa uppgifter i sinaatt
bostadsområdenbostäder och drabbas beskattning." Dettautan att av

uttalande ideologisk före-grundas okunnighet eller blindhet. Det
ligger i beskattningshänseende ingen helst skillnad mellansom er-
sättning för utfört arbete i bostadsrättsförening, villasamfällighet,en
vägförening eller hyresfastighet. bostadsrättsförening iEn över-som
enskommelse med de enskilda bostadsrättshavama inför likvärdig
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avgiftsreduktion efter arbetsinsats behandlas påskulletyp av samma
självförvaltarna i Holma.sätt som

föreslårStorstadskommittén i betänkandet lag självför-en omnu
valtning i boendet. Lagförslagets modell underlätta för boendeskulle
i eller flera fastigheter bilda förening och tecknaatten en gemensam
avtal med hyresvärden för överenskomna delar förvalt-om ansvar av
ningen. Det framförallt modell underlättar för boende medär somen
intresse för självförvaltning teckna avtal den avtalsslu-ävenatt om
tande hyresgästföreningen intresserad iinte eller boendeär reste-

områderande omfattas förhandlingsöverenskom-som av samma
sådantmelse intresserade avtal. biträder därför givetvis detJagär av

i betänkandet framlagda förslaget till lag självförvaltning.om
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Särskilt yttrande
Nilsson sVivi-AnnochsDag Larssonledamöternaav

uttryckkommitténuppfattningarväsentligt dei alltVi delar gersom
dedockViPolitikför kapitlet; överi styrt. resonemangreagerarsom

hävdar atttillväxt. Näroffentliga sektornsdenförs kring mansom
underförståttfiende"godasibland blev detdet bästa när menarman,

välfärdssamhällets utbygg-inskränktesmänniskors egenmaktatt av
själva verketanalysen. Ikommittén brister iså tycker vinad, att me-

kraft-innebarefter krigetutbyggnadvälfärdssamhälletsvi att ennar
gångenförstaegenmakt. Förmedborgarnasfull förstärkning gavsav

vidgaförutsättningarmateriellareellamedborgargrupperbreda att
liv och tillvaron.sinasin makt över
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Kommittédirektiv

storstadsområdenLevnadsvillkor i

Dir 1995:35

Beslut vid regeringssammanträde den 16 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

storstadsområden fårUtredningen S 1994:03 Levnadsvillkor i nya
direktiv och skall arbeta kommitté med företrädare för de tresom en
storstadsområdena.

områdenaKommittén till uppgift i dialog berörda iskall ha medatt
föreslå åtgärderoch initiera syftar till skapa bättre förutsätt-attsom

bostadsområdenaningar för olikai storstäderna till deatt ta vara re-
och möjligheter finns och kan användas för positivsom ensurser som

svårabeträffarutveckling, särskilt vad barn och ungdom med upp-
växtförhållanden.

Kommittén skall för fullfölja sitt uppdrag bl.a.att

åtgärdsprogramgenomföra kartläggning de och andra aktivi-en av-
inom framförallt social-, utbildnings- och arbetsmarknads-teter

områdena kan betydelse för positiv utveckling i de ak-hasom en
bostadsområdena,tuella

bostadsområdenaförslag bättre förlämna till riktlinjer hur än när--
varande skall kunna till sina totala i formta avvara resurser, myn-
dighetsinsatser och ideella insatser, i samverkan och hinderutan

traditionella uppgiftsgränser,av
initiativ genomföra projekt med angivnatill och konkreta denta-

inriktningen,
föreslå förändringar lagteknisk, finansiell och organi-behövliga av-
satorisk för bättre samordning och samverkan mellannatur att

uppnås.olika myndigheter och samhällssektorer skall kunna
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Bakgrund

Allmänt

Storstadsutredningen tillkallades i oktober 1988 med uppdrag fö-att
reslå åtgärder för förbättra livsmiljön och vidga deltagandet i detatt
politiska livet däribland Valdeltagandet i storstäderna.- -

årenUtredningen avlämnade under 1989-1990 underlags-tretton
bl.a. Välfärd och segregation i storstadsregionerna SOUrapporter,

hårda1990:20, slutbetänkandet Storstadsliv Rika möjlighetersamt -
villkor SOU 1990:36.

storstadsområdenasUtredningen ikonstaterade minst attraktivaatt
bostadsområden invandrarna liksomöverrepresenterade arbets-var

frånlösa och eller mindre utslagnapermanentpersoner som var mer
arbetsmarknaden.

bostadsområden många hushållI dessa beroende socialbi-var av
sådana hushålldrag. Andelen ökade genomsnittligt isnabbare än re-

ensamhushållgionerna. Andelen förtidspensionerade, och ensamma
områden ocksåkvinnor med barn hög. dessa fannsI över-storvar en
dåligrepresentation med hälsa. Sjukskrivningarnaav personer var

många. Vårdkonsumtionen och dödligheten högre genomsnit-änvar
i regionerna i Sverige.tet

åtgärderUtredningen föreslog förvärvsfrekvensenolika för ökaatt
frånoch för motverka fortsatt hög utslagning arbetsmarknaden.att en

framgångsrikaUtredningen pekade olika exempel samarbets-
frånprojekt där personal arbetsförmedling, försäkringskassa och so-

cialtjänst förändrade samarbetsformer kunnat effektivaregenom ge
svårigheterindividuellt tillstöd olika hadegrupper av personer som

arbetsmarknaden.
Storstadsutredningen framhöll förnyelse dessa storstads-att en av

områden förutsatte befolkningens medverkan och ökaden samver-
kan sektorsgränserna. social och kulturell förnyelse förut-Enöver

tillgång till olika vilket enligt utredningen redan fannssatte resurser,
bostadsområdenai i tillräcklig omfattning, i synnerhet bostads-om

områdenas samlade utnyttjas effektivarekunde ökadresurser genom
samverkan huvudmannaskapsgränserna.över

Som uppföljning Storstadsutredningen beslutade regeringenen av
treårsperiod anslå år1990 under 10 miljoner kronor All-att en per ur

arvsfonden till förprojekt samordning insatser förmänna utsattaav
bostadsområdenungdomar i socialamed problem där utbild-även

ningsfrågor pågåttberörts, det s.k. Plusprojektet. Projektet sedanhar
år 199 I april 1995 lämnar de lokala utvärderarna sina rapporter.En
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30dentill regeringenskall överlämnassamlad redovisning senast
september 1995.

StorstadsutredningenYtterligare uppföljning att rege-varaven
Arbetsmarknadsstyrelsen eko-1990 uppdrogringen i februari att

storstadsom-vissasamverkansprojekt inomantalnomiskt stödja ett
sjukskrivna.ochråden socialbidragstagareandel arbetslösa,med hög

försöksverksamhe-Syftet medbeviljades.6 miljoner krSammanlagt
arbetsför-handmellan i förstavidareutveckla samverkanattterna var

såförsäkringskassasocialtjänst ochmedling/arbetsmarknadsinstitut,
effektiviserades. Ensamlade insatsermyndigheternasde berördaatt

samverkansforrner skulleupparbetadeambition redanuttalad attvar
för-verksamhet efterordinarieinordnas iellerkunna permanentas

söksperiodens slut.
Arbets-uppdraget tillslutredovisadeArbetsmarknadsstyrelsen

23 juni 1993.denSocialdepartementetochmarknadsdepartementet
faktorervissaverksamheterna pekasredovisningenI somav

led-framgångsrik bl.a. behovsamverkan,förkrävs samsynaven
stödfunktionerstrategiska roll, behovningsnivå, projektledarens av

mellan olikaansvarsfördelningtydliginledningsskedet ochi yr-en
många enskildabidrog tillFörsöksverksamhetenkesfunktioner. att

bidragsbe-Passivtsjukskrivning.i arbetslöshet ochfick kortare tider
åtgärder inriktningmedmed aktivaroende hade kunnat ersättas

olikabidrog deSammantagetarbetsmarknaden.förankringen
utveck-samverkan kundeformer förtillsamverkansprojekten att nya

verksamheten.ordinarieinordnas i denlas och
pågick utvecklingsarbetetStorstadsutredningenParallellt med

storstadsområden. Regeringenboendeservice, bl.a. isamordnadmed
tillmiljoner kronoråren sammanlagt 1001985-1990beviljade under

boendeservice. Syftetsamordnadförutvecklingsarbeten103 lokala
funktionshindradeochför äldreförbättra möjligheterna attattvar

bättrebostäderi vanligaså liv möjligtnormaltleva ett genomsom
i bo-informellakommersiella ochoffentliga,samordning resurserav

stadsområdena.
erfarenheterna, konsta-fått utvärderai uppdragBoverket, attsom

1994:3i lokalsamhället RapportSamverkani attrapportenterar
instrumentboendesocialtutvecklats tillboendeservicesamordnad ett

Utvärderingen visarmänniskor.betydelse för allamed grupper av
samverkan.går besparingarockså ekonomiskadet göraatt att genom

ökaservicen ochgår förbättrasamverkanvidareDet att ge-genom
går genomföra fy-boende och detinflytande för demenskap och att

Några boen-de projektförtecken.med socialasisk förnyelse somav
också föremål förnyelsebidragförblevdeservicedelegationen stödde
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från Boverket. Under tiden 1986-1989 fördelade Boverket 155 mil-
joner kronor till förnyelse den fysiska miljön i allmännyttiga bo-av
stadsföretag i problemområden. Stödet fördelades i utsträckningstor

inrådan de boende. Erfarenheter stödets effekter bör till-av tasav
vara.

I arbetarrörelsens debattbok 90-talsprogrammet ocksåbehandlas
behovet förnya bostadsområdena i storstäderna. Förutom för-attav
slag övergång till boende- och förvaltningsformer,framhå1lerom nya
författarna det viktigaste antagligen avlägsna hinder föräratt att
medborgarnas såaktivitet, de boende och de arbetar iattegen som
området får möjlighet utnyttja de redan existerandeatten resurserna

dem önskemåloch derassätt och krav.ett som passar
Även i regeringsförklaringen den 4 oktober 1994 betonas helaatt

måstesamhället mobiliseras för öka integrationen och motverkaatt
segregationen i samhället. områdenAlla betydelse berörda. Detärav

såvälgäller arbets- och bostadsmarknaden, skolorna och kulturlivet
kommunerna och organisationerna.som

Socialstyrelsen har i Social 1994 pekat den förändraderapport
arbetsmarknadssituationen framför allt har drabbat ungdomar,som
invandrare ensamståendeoch föräldrar. ocksåMan pekar att en
ökad boendesegregation tänkbar följd årensdeär senasteen av sam-
hällsförändringar, såväl förändringar själva bostadsmarkna-rörsom
den den ökande arbetslösheten, tilltagande ekonomisk knapp-som en
het bland hushållen och den ökande flyktinginvandringen. Man fram-
håller vidare det finns anledning skillnaderna mellanatt att anta att
attraktiva och icke attraktiva bostadsområden i storstadsregionerna
kommer öka ytterligare i framtiden. De klassiska boendesocialaatt

trångboddhetproblemen och omoderna bostäder har lämnat plats- -
för andra i stället handlar människors miljö i bostadenssom om ome-
delbara närhet.

Inom skolan finns signaler språkkunskapernatyder iattsom
mångasvenska hos invandrare lågaoroväckande och tenderarär att

sjunka. I de invandrartäta områdena fåmed svenska elever skapas en
språkmiljö i och utanför skolan, försvårar språkinlärningen ochsom

fåför naturliga tillfällen språket.använda det svenska Fleraattger
undersökningar också mångavisar invandrare, haratt vuxna som va-
rit länge i Sverige, dåliga språkfärdigheterhar alltför för kommaatt
in arbetsmarknaden.
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ungdomochBarn

i uppdrag be-regeringen Socialstyrelsenseptember 1992I attgav
fömyel-anledning detutvecklingen villkor medskriva barns avav

pågår landsting.i kommuner ochoch de besparingarsearbete som
villkoruppdraget i BarnsSocialstyrelsen har redovisat rapporten

utvärderar 1994:4.Socialstyrelsen följer ochi förändringstider upp
årenbesparingar underkommunernasredovisas bl.a.I rapporten att

något riktasi verksamheter1994 väntades bli1993 och större som
kommunala verksamheten 7och i den totalatill barn än pro-unga

besparingarna iSpecielltjämfört med 6 procent. stor-storacent var
kostnadsminskningarmedstadsregionema. Där räknar kommunerna

i genomsnitt 9ungdomsverksamheterinom barn- och procent.
inte alla barn idrar emellertid slutsatsenSocialstyrelsen storstä-att

råka försämringarrisk förförorter generellt löperder och större att ut
storstadsregionemaSkälet i stället det iandra barn i landet. ärän att

delområden koncentration in-bamrika med högfinns antalett av
människor med psykoso-ekonomiskt ochvandrare, svaga grupper

återSocialstyrelsen finns det särskilda skälproblem. Enligtciala att
åtgärderbostadsområden vilkaochuppmärksamma dessa överväga

behövs där.som
utvecklings-för de negativaSocialstyrelsen talar mycketEnligt att

områdensådana förutsättningarna förförstärksitendensema attsamt
i dessamed individuella särlösningarkompensera barnen är sämreatt

områden.

Invandrarfrågor

invandrarpolitikenKommitténnyligen tillkallade förDen översyn av
åtgärder i invandrartätasärskildadir. 1994: 130 skall bl.a. överväga

bostadsområden och eventuelladrivkrafterna bakomoch analysera
invandringen till vissa kommu-med koncentrationenolägenheter av

sådana kan motverkas.hur olägenheterövervägasamtner

Bostadspolitik

för bo-beslutade utredningenregeringen nyligenDen översyn avav
bostadspo-1995:20 skall bredstadspolitiken dir. översyngöra aven

framhålls segregationspro-för utredningenlitiken. I direktiven att en
långt självgående. Bristandetillåts blirtillräckligt lättsomcess

oförstå-övergår ochfrämlingskap, otrygghetsamhörighet ikänsla av
andra. Direktiven konstaterar,inför upplevs tillhöra deelse dem som

bostäder till-framför säkra godadet ligger ärär attattatt osssom



174 Bilaga 1 SOU 1996:177

sådantgängliga för alla integrationen främjas och ekono-sätt att
misk, etnisk eller social segregation motverkas de boendesamt att ge
möjligheter områdenutveckla sina sådant boende-sättatt ett att
miljön fungerar väl och boendet berikas.

En kommitténs uppgifter vilka bostadspolitiskaär övervägaattav
medel kommunerna behöver för motverka segregation ochattsom
öka valfriheten i boendet. Kommittén ocksåskall utvärdera gäl-nu
lande regler för stöd till förbättringsåtgärderombyggnad och andra

bostadsområdeninom särskildamed problem och överväga stö-om
områdendet till dessa bör utformning stöd föränges en annan om-

byggnad i allmänhet.

Skolan

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla kommitté med uppdragen
belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn ochatt

föreslå åtgärderungdom och för stimulera den pedagogiskaatt ut-
vecklingen dir. 1995: 19. Enligt sina direktiv kommitténskall bl.a.

vilket skolan vårtöverväga kan till det faktumsätt ta attvara sam-
mångkulturellthälle och använda det i sittär arbete.som en resurs

En uppgift åtgärdereventuella det gällerär överväga närattannan
inflytande för elever och föräldrar.

på nivåSamverkan lokal

Människor med position i samhället har ofta behoven svag av sam-
hällets välfärdsinsatser. Ansvaret för olika stödinsatser oftaär

mångaspridda olika huvudmän. Socialtjänsten, skolan, hälso- och
sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen exempelär
olika huvudmän har viktiga uppgifter i sammanhanget. Bris-som
tande samverkan medför inte sällan insatserna blir ineffektiva ochatt
ibland till och med motverkar varandra.

Socialtjänstens samverkan med andra myndigheter

Socialtjänstens biståndolika former såskall utformas de stär-attav
Ävenker den enskildes möjligheter leva självständigt liv.att ett om

socialtjänsten förfogar brett register handlingsalternativ iöver ett av
arbetet med stödja och hjälpa människor i situationer äratt utsatta
det betydelse samverkar med övriga harstor attav man som ansvar

områdenför andra inom välfärdspolitiken. I arbetet med stödjaatt
har det besvärligt hävda sig arbetsmarkna-extra attgrupper som
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myndigheterarbetsförmedlingen och andramedsamarbeteden krävs
åtgärderrehabiliteringsfrågor. viktigaSärskiltarbetar med ärsom

arbetsmarkna-ineller invandrarehjälpa ungdomarattavsersom
Sverige.måste i Attalla medborgaretill arbeteden. Rätten varaavse

situationiförsätter människorperiodunder längrearbetslös enen
skapapassivitet riskerarochuppgivenhetskapar ettattsamt per-som

barnom-mellan skolan,samarbetebidragsberoende. Ett näramanent
utslagnings-hotandeinnebäraövrig socialtjänst kanoch att ensorgen

förrollUtbildning spelartidigt skede.i storettstoppas enprocess
för-och ökaarbetsmarknadenattraktionskrafthöja individensatt

Både gymnasieskolani övrigt.för aktivt livutsättningarna ävenett
utbild-individanpassamöjligheterbättreoch komvux har attnumera

avståndetöverbryggaperspektiv viktigti dessaningen. Det är att
verksamhet.kommunalskolan ochmellan annan

och skolabarnomsorgSamverkan mellan

uppgif-socialtjänstensförnämndorganisationmöjligheter till friDe
utveckling i1992, har lett tillden januarigäller sedan 1ter, ensom

ungdomsnämnder, därbarn- ochmedkommunerna gemensamma
Integrationmed skolan.samordnasbarnomsorgenhela eller delar av

effektivareinneburitharskola och skolbarnsomsorgmellan ett re-
utvecklingenSamtidigt harpersonal.lokaler ochsursutnyttjande av
minskat ochöppethållandet hargått inom barnomsorgenmot att

lagts ned.verksamheteröppna
Frånvaronförebilder.behöver mänungdomarochBarn avvuxna

uppmärksam-kommitmånga alltbarns vardag hari attutsatta mer
erhållits integrationenharsamordningsvinsterDe genomsommas.

utnyttjasskulle kunnafritid och kultur,och barnomsorg,mellan skola
resurstilldelning ochanpassaddifferentierad, lokaltgenom en mer

områdesbaserade fritidsverksamheterockså öppna ut-att mergenom
från och andraföräldrar, personalbrukarinflytandemedvecklas

boende.

ochhälso-socialförsäkring,samverkan mellanFinansiell
sjukvård och socialtjänst

finansiellpågår medfem lokala försökjanuari 19931Sedan den
enligtsjukvården socialförsäkringochochsamordning mellan hälso-

finansiellmedförsöksverksamhetlokal1992:863lagen sam-om
sjukvård. Syftet medoch hälso- ochsocialförsäkringordning mellan

förinomskapa incitamentförsöksverksamhetdenna är systemenatt
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områderespektive för de skall utnyttjasatt gemensamma resurserna
såbästa fårmedborgarna vårdbättresätt och service samtidigtatt

samhällets totala kostnader minskar.som
Sjukvårdshuvudmannen för hälso-utöver och sjuk-ansvaretges,

vård, försöksområdei täcka kostnader för sjukpen-ett att ettansvar
ning och rehabiliteringsersättning enligt lagen 1962238 l allmänom
försäkring AFL lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringsamt om

ÄvenLAF. medel avsedda för yrkesinriktadeär rehabilite-som
ringstjänster ingå ikan verksamheten. Försöksverksamheten ingår i

samlad strategi för minska ohälsa, befrämja rehabilitering ochatten
begränsa socialförsäkringsutgifterna. Genom möjligheten lokaltatt
kunna använda de samlade för sjukförsäkring och sjuk-resurserna
vård friare bättre förutsättningar tillsätt, samarbete mellanett ges
olika lokala leder till effektivare och snabbare rehabilite-organ som
ring.

Ytterligare för överbrygga sektorsgränser har tagitssteg att genom
försökslag SFS 1994:566 det möjligt för social-även gören som

Äventjänsten medverka i lokal försöksverksamhet. här huvud-att är
syftet samverkan mellan berörda huvudmän ochatt genom genom
samordning de ekonomiska öka den samlade effektivi-av resurserna

i versamheterna. pågårFör sådannärvarande verksamhet i Sten-teten
ungsunds kommun.

Uppdraget

Allmänt

Många bostadsområden i främst storstadsregionerna kännetecknas
invånarna i högre hållgrad andra beroendeänatt samhäl-ärav av

lets stöd och service. Det innebär betydande ekonomiskaatt resurser
i form arbetsmarknadsstöd, socialförsäkringsersättningar ochav so-
cialbidrag anspråki områden.i dessa Socialtjänsten, skolan, poli-tas

fritids- och kulturförvaltningarna liksom folkrörelser, enskildasen,
organisationer och andra betydande insatser förgör skapaattgrupper
bra uppväxtförhållanden och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn
och mångaTrots detta tenderar områdena att utarmasunga. av genom
hög arbetslöshet, flyttningsbenägenhet, ökad ungdomskriminali-stor

drogmissbruk och andra sociala problem. Motsättningar mellantet,
människorna områdeni dessa ofta formen konflikter medtar et-av
niska förtecken, vilket bidrar till öka spänningarna mellan olikaatt
befolkningsgrupper. Nedskärningar inom offentliga ekonomiska
stödsystem och offentlig service drabbar samtidigt hårtsärskilt fa-
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sådana områden. Bidrags- och skattesy-miljer, barn och ungdomar i
kan vidare ha marginaleffekter skapar bidragsberoendenstemen som

svårare uppnå målet så mångaoch det möjligt skallgör attatt som
försörja sig arbete.eget

nedskärningar och striktare regeltillämpning inom dePunktvisa en
olika för sig riskerar leda till ökad rundvandringstödsystemen attvar

passivise-mellan olika myndigheter och andra instanser och till ökad
Åtgärder för samhällsinsatserna skallring i stället för attmotsatsen.

fungera tillsammans allra viktigastebättre angelägna. Detär är att en
stödåtgärderutveckling minska beroendet särskilda kankansom av

igång.komma
Även genomförts vissa förändringar befintliga regelsys-detom av

fortfarande finnas organisatoriska, finansiella eller lag-kan dettem
tekniska hinder för bredare samarbete till stöd för förbättra lev-ett att
nadsvillkoren framför allt för Samverkan behövsutsatta grupper.

nivå tillträde tillindividuell för möjliggöraatt att en person ges ar-
övriga det be-betsmarknaden och den samhällsgemenskapen. Men

också områdesbaserad samverkan efterhövs strävar att sam-en som
ordna de samlade för lokalsamhällets behov t.ex.resurserna av upp-

fysiska närmiljön, bostäderna, lekmiljön, det kultu-rustning denav
tillgångövrig fritidsverksamhet och till denrella utbudet och av ser-

arbetsmarknadspolitiken.vice finns inom för social- ochramensom
finns intresse inom olikaDet i dag och hög beredskapett stort en

samhällssektorer för hjälpa de boende och kommunerna lösaattatt
bostadsområdenai isegregations- och utslagningsproblemen stor-

stadsregionerna.

Uppgifter

kommitté företrädare för storstäderna tillkal-En särskild med de tre
Kommitténs huvuduppgift skall i dialog med berörda ilas. attvara

åtgärderområdena föreslå syftaroch initiera till skapa bättreattsom
bostadsområdena till deförutsättningar för de berörda att ta vara

möjligheter finns och kan användas förolika ochresurser som som
positiv utveckling. Kommitténs överväganden skall särskilt taen

svåragrundsikte de bland barn och ungdom som avgrupper
svårigheter få till arbetsmarknadenuppväxtvillkor eller tillträdeatt

få dålig i livet.riskerar startatt en
åtgärdsprogramKommittén kartläggning de ochskall göra en av

arbetsmarknadsområ-aktiviteter inom framför allt social- ochandra
storstadsområdena kommitténriktar sig till och bedö-dena som som

Kartläggningenha betydelse för positivt förändringsarbete.ettmer
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omfatta såvälskall statliga insatser regionala och lokala insatsersom
olika slag med denna inriktning. ocksåEn kartläggning börav ge-

nomföras internationella erfarenheter olika projektav av som genom-
förts med syfte angripa storstadsproblem.att

Frågor åtgärderhur polisens insatser och andra kriminali-motom
skall utformas faller i huvudsak kommitténsutanför uppgifter. Itet

kartläggningsarbetet bör kommittén dock del det arbeteta av som
BRÅrådetBrottsförebyggande regeringens utföruppdrag som

underlag för nationellt brottsförebyggande Kommitténett program.
bör del det arbete utförs i Trygghetsutredningenäven Juta av som
1993:05 liksom pågårdet arbete inom polisen med inrikt-av som nu

påning polisens verksamhet skall bli problemorienterad ochatt mera
Ävenorganisatoriskt utföras bl.a. i form närpolisverksamhet. denav

utredning regeringen aviserat medborgarnas delaktighet ochsom om
inflytande i samhällsutvecklingen kommitténsberör arbete.

Kommittén skall lämna förslag till riktlinjer hur de aktuella bo-
stadsområdena bättre för närvarande skall till sina totalaän ta vara

och hur myndigheternas kompetens och medel kan utnyttjasresurser
särskilda samverkansprojekt- hindergemensamt t.ex. utangenom

traditionella uppgiftsgränser. viktigt i dettaDet sammanhangärav
också beakta de inte minst i formatt ett stortresurser, av engage-

finns i det lokala förenings- och organisationslivet. dettaImang, som
avseende kommitténbör fästa blicken inte bara det traditionella
föreningslivet också på alternativa gruppbildningar träff-ochutan

bostadsområdena.punkter inom
Om det skulle visa sig regelsystem och organisatoriska företeel-att

olika slag lägger hinder i ändamåls-för effektiv ochvägenser av en
enlig samverkan, kommittén föreslåskall behövliga förändringar.

Som viktigt iled arbetet skall kommittén själv initiativ tillett ta
och genomföra eller stödja konkreta projekt med den angivnaovan
inriktningen. I detta sammanhang bör regeringen undernoteras att
Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel särskilda medel föravsatt
insatser storstadsområden.för invandrare i det gällerNär utveck-
lings- försöksverksamhetoch för barn och ungdomar finns dessutom
möjlighet för ideella organisationer söka medel Allmännaatt ur arvs-
fonden. Möjligheten dra Europeiska unionensatt nytta av program,

ocksånätverk och fonder bör härvid undersökas.
Kommittén skall oförhindrad fortlöpande under utred-attvara

föreslå sådananingsarbetet förändringar lagteknisk, finansiell ochav
organisatorisk behövs dels för olika projekt skall kunnanatur attsom
genomföras uppnåoch dels för förbättrade möjligheter tillatt sam-



179Bilaga I1996:177SOU

olika myndig-totala insatser domsamverkan mellan deordning och
och organisationerheter gör.

samrådochTidsramar

åt-redovisa behovetden oktober 1995Kommittén skall lsenast av
nå samverkansamordning ochvidtas för dengärder behöver attsom

utredningsarbetetsamladebeskrivits Resultatet detavovan.som
juli 1997.redovisas den 1skall senast

samråda myndigheter, kommunermed berördaKommittén skall
invandrarpo-Kommittén förmedoch organisationer översynsamt av

bostads-Utredningen för130 och medlitiken dir.1994: översyn av
dir. 1995:20.politiken

direktiv till samtliga kom-regeringensutredningsarbetet gällerFör
regionalpolitiskaredovisningutredaremittéer och särskilda om av
åtaganden dir.offentliga1992:50,konsekvenser dir. prövaattom
1994:124.mellan könen dir.jämställdheten1994:23 och om

såväl för denskall kostnadsneutralaKommitténs förslag stat-vara
samlade offentliga sektorn.för denliga sektorn som

regeringssammanträde den 23 junividdedirektivDessa ersätter
storstadsområden dir.idirektiven Levnadsvillkorbeslutade1994

1994:68.

Socialdepartementet
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Uppfattning samhällets serviceom

Fråga: I vilken utsträckning har underDu de 12 månadernasenaste
haft anledning känna missnöje det gäller nio olikanäratt
serviceområden
Skala från 0-10, där 0 står för "Inget " och 10missnöje för
"Mycket missnöjestort

Av de nio olika serviceornrådena missnöjd med möjlig-mestvar man
fåheterna arbete. ocksåMan missnöjd med kollektivtrafiken.att var

Den service nöjd med möjligheter till fritidsaktivi-mestman var var
skolor och utbildningsmöjligheter tillgången på bostäderteter, samt

och bostadsplanering.

tillgången påMissnöje med bostäder och bostadsplanering i kommunen
frånskala 1-10, där 1 ingen grad missnöjeoch 10mycket missnöjestortanger av

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela l-lög- Låg-Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 1,6 3,4 2,3 2,3 2,0 3,2 3,9 3,2 3,4

25-44år 1,2 2,6 1,7 1,5 1,6 2,3 2,5 3,3 2,6
år45-64 0,9 2,1 0,9 1,1 1,1 1,8 2,1 3,2 2,1

65-84år 0,7 1,3 0,6 1,1 0,8 1,2 1,2 1,6 1,3
Män 2,41,1 1,3 1.6 1,4 2,3 2,4 3,0 2,4
Kvinnor 1,0 2,3 1,4 1,3 1,3 1,9 2,2 2,8 2,3
Ensamboende 1,2 2,8 1,7 1,9 1,6 2,6 2,7 3,2 2,8
Ensamståendemed
barn 1,4 2,8 0,9 1,3 1,7 3,3 2,8 2,5 2,8
Samboendeutan
barn 0,9 2,2 1,2 1,2 1,2 2,1 2,2 2,4 2,2
Samboendemed
barn 1,0 1,8 1,2 1,2 1,2 1,4 1,7 3,0 1,8
Föddai Sverige 1,0 2,3 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,7 2,3
Utrikesfödda 1,6 2,7 1,5 1,4 1,9 2,1 2,2 3,4 2,7
Samtliga 1,0 2,4 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,9 2,4

Göteborgsregionen Malmöregionen
Hög Medel- Låg- Summa Låg-Hög- Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

16-24år 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,6 2,7 2,3
år25414 1,4 1,4 2,2 1,5 1,5 1,9 1,7 1,7

45-64år 1,1 1,0 1,6 1,1 0,4 1,6 0,8 0,9
år65-84 1,5 1,1 0,9 1,1 0,6 0,5 1,0 0,6

Män 1,5 1,7 2,1 1,6 0,9 1,5 1,8 1,3
Kvinnor 1,4 1,0 1,5 1,3 1,4 1,8 1,2 1,4
Ensamboende 2,1 1,5 2,1 1,9 2,4 1,6 1,8 1,7
Ensamståendemed
barn 1,1 1,3 1,2 1,3 0,0 2,1 1,1 0,9
Samboendeutan
barn 0,9 1,4 1,4 1,2 0,8 1,4 1,4 1,2
Samboendemed
barn 1,5 1,0 1,9 1,2 0,9 2,0 1,3 1,2
Föddai Sverige 1,5 1,4 1,7 1,4 1,2 1,61,7 1,3
UtrikesFödda 0,8 1,4 1,9 1,4 1,7 1,5 1,3 1,5
Samtliga 1,4 1,4 1,8 1,4 1,2 1,6 1,5 1,3
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Totalt tillgångenkan konstatera nöjd med bo-ärsett attman man
städer och bostadsplanering. Man kan dock finna regionala skillnader

skillnader åldersgrupper.mellan olika Man missnöjdärsamt mest
tillgångenmed bostäder och bostadsplanering i Stockholmsregio-

framförDet allt ungdomarna missnöjda. Utrikesföddaär ärnen. som
Stockholmsregionen ocksåi hör till den missnöjd.är mestgrupp som

inkomstområdenRedovisningen lågin-visar det boende iärattav
komstområden missnöjda i Stockholm och Göteborg. Iär mestsom
Malmöregionen det väldigt jämt mellan boende i medelinkomst-är
områden låginkomstområden.och

Missnöje med kollektivtrafik i kommunen
frånskala 1-10, där 1 ingengrad missnöjeoch 10 missnöjemycket stonanger av

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Låg-Hög- Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 2,8 2,73,2 3,8 3,0 3,3 3,6 2,1 3,2

25-44år 2,7 2,3 2,7 3,4 2,7 2,6 2,0 1,8 2,3
år45-64 2,42,1 2,0 2,0 2,1 2,3 1,8 1,5 2,0

65-84år 1,6 1,3 2,3 1,5 1,6 1,5 1,0 1,4 1,3
Män 2,2 2,22,1 2,8 2,2 2,2 2,0 1,6 2,1
Kvinnor 2,4 2,2 2,8 2,6 2,4 2,6 1,9 2,21,7
Ensambocnde 2,3 2,72,1 2,9 2,3 2,6 2,0 1,7 2,1
Ensamståendemed
barn 3,0 2,5 3,7 3,7 3,0 1,8 2,5 1,8 2,5
Samboendeutan
barn 1,9 2,0 2,3 2,1 2,0 2,3 1,8 1,8 2,0
Samboendemed
barn 2,7 2,4 2,5 3,2 2,7 2,7 2,0 1,6 2,4
Föddai Sverige 2,52,3 2,2 2,8 2,3 2,5 2,0 1,8 2,2
Utrikesfödda 2,3 1,9 2,7 2,0 2,2 2,0 2,0 1,5 1,9
Samtliga 2,52,3 2,2 2.7 2,3 2,4 2,0 1,7 2,2

Götebogsregionen Malmöregionen
Låg-Hög- Medel- Summa Låg-Hög- Medel- Summa

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 4,6 2,6 3,7 3,8 2,9 2,6 1,7 2,7
år25-44 3,2 3,4 3,1 3,4 1,6 2,3 3,4 2,7
år45-64 2,4 1,9 1,1 2,0 2,0 2,2 1,9 2,4

65-84år 1,7 1,2 1,9 1,5 2,2 2,5 1,5 2,3
Män 2,6 2,6 3,0 2,8 2,0 2,0 2,0 2,2
Kvinnor 3,3 2,3 2,0 2,6 2,1 2,7 2,8 2,8
Ensamboende 3,6 2,2 2,5 2,9 2,8 2,5 2,5 2,7
Ensamståendemed
barn 4,3 4,2 2,8 3,7 4,6 1,2 4,1 3,7
Samboendeutan
barn 2,1 2,2 2,2 2,1 1,4 2,2 1,9 2,3
Samboendemed
barn 3,0 3,1 2,8 3,2 1,9 2,9 2,5 2,5
Föddai Sverige 2,9 2,6 2,7 2,8 1,9 2,3 2,6 2,5
Utrikesfödda 3,3 1,61,2 2,0 3,2 2,9 2,2 2,7
Samtliga 2,9 2,4 2,5 2,7 2,1 2,4 2,4 2,5
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GöteborgsområdetMissnöjet kollektivtrafiken utbrett imed är mest
år missnöjda.och det främst ungdomar mellan 16 och 24 ärär som

Stockholmsområdet.nöjda pensionärerna iDe är ärmestsom
inkomstområden för de regionerna visarEn uppdelning atttre

för Stockholmsregionen finns tendens till missnöjesgradendet atten
höginkomstornrå-inkomstområdet.ökar parallellt med Dvs boende i

den missnöjda.är mest
Göteborgsområdet finner missnöjda blanddeI mest ungaman

höginkomstregioner.boende i
ensamståendeBåde i Göteborg med barnMalmö och är en grupp

missnöjd med kollektivtrafiken.ärsom

fåMissnöje med möjlighet arbete i kommunenatt
från ingen missnöjeoch 10mycket missnöjeskala 1-10, där 1 grad stortanger av

Riket Stockholmsregionen
Övriga Låg- SummaStock- Malmö- Göte- Hela Hög- Medel-
Sverige regionen landet inkomst-inkomst-inkomst-holms- borgs-

områdenområdenområdenregionen regionen
16-24år 5,0 5,2 4,9 4,6 5,0 4,9 5,2 5,5 5,2

år 3,8 3,425-44 4,0 3,4 3,9 3,8 3,9 3,4 3,2
år 3,2 3,6 2,6 3,1 2,8 3,1 4,0 3,245-64 3,2
år 1,2 1,065-84 1,0 0,9 1,5 1,6 0,8 1,21,7

3,4 3,3 3,2 3,5 3,1 3,3 4,1 3,4Män 3,5
3,5 3,5 3,3Kvinnor 3,5 3,3 3,8 3,5 3,2 3,1

3,6 3,4 3,6 3,5 3,1 3,8 3,4Ensamboende 3,4 4,3
Ensamståendemed

5,8 5,0 4,8 4,3 4,1 3,5 3,9barn 5,0 3,9
Samboendeutan

3,2 3,0 2,6 2,8 3,1 3,0 2,9 3,3 3,0barn
Samboendemed

3,53,7 3,5 3,6 3,8 3,7 3,0 3,5 4,3barn
3,4 3,1 3,2 3,4 3,2Föddai Sverige 3,5 3,2 3,3 3,2

4,6 3,8Utrikesfödda 4,3 3,8 4,9 4,0 4,2 3,8 3,0
3,3 3,6 3,4 3,5 3,2 3,2 3,7 3,3Samtliga 3,5

Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg- Låg-Hög- Medel- Summa Hög- Medel- Summa

inkomst-inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år 6,8 4,916-24 4,8 4,3 5,4 4,6 4,4 4,1
3,6 4,0 3,8 3,8 2,7 4,2 5,0 3,925-44

år 3,645-64 2,1 3,1 2,5 2,6 3,3 3,6 3,9
65-84år 0,6 2,8 0,0 1,4 1,7 0,91,1 1,5

4,3 3,3Män 3,2 3,4 3,4 3,2 2,4 3,3
3,5 3,3 3,9 4,8 3,8Kvinnor 2,9 3,9 3,4

Ensamboende 3,7 3,3 3,6 3,4 3,9 4,0 5,1 4,3
Ensamståendemed
barn 4,3 4,1 5,2 5,0 5,6 5,3 5,9 5,8
Samboendeutan

3,6 2,4 2,8 2,4 2,5 3,1 2,6bam 2,1
Samboendemed

3,8 2,2 5,3 3,6bam 3,4 4,4 4,0 4,5
3,3 3,2 2,6 3,4 4,5 3,3Föddai Sverige 3,1 3,5

4,9Utrikesfödda 3,1 5,2 3,7 4,0 5,5 4,6 4,9
3,4 3,4 2,9 3,6 4,6 3,6Samtliga 3,1 3,7
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måna-få de 12det underMöjligheterna arbete senasteatt var man
16Ungdomar mellanmissnöjd med i sin kommun.derna mestvar

ensamståendeår de24 med barnoch mestsamt grupper som varvar
bland dessastorstadsregionema. Missnöjetmissnöjda i de tre grup-

i övriga riket.även stortvarper
få fanns Mal-arbete imissnöjet med möjligheternaDet största att

lågin-Ensamstående ungdomar boende imöregionen. med barn och
komstområden missnöjda.mycketvar

Missnöje med barnomsorgen i kommunen
missnöjefrån missnöje 10mycketskala 1-10, där ingen grad ochl stortanger av

StockholmsregonenRiket
Övriga Låg- SummaGöte- Hög- MedelStock- Malmö- Hela

inkomst-inkomst-inkomst-Sverige holms- regionenborgs- landet
områdenområdenområdenregionen regionen
1,9 2,3 3,2 2,316-24år 1,2 2,3 0,7 2,2 1,5

2,5 2,0 2,4år 2,4 2,3 2,5 1,9 2,625-44 1,7
1,3 1,3 2,3 1,4år 1,0 1,4 1,3 2,0 1,145-64

0,6 0,6år 1,2 0,5 0,6 0,865-84 0,5 0,6 0,5
1,5 1,71,2 1,2 1,8 1,3 1,7 1,7Män 1,7

2,0 2,4 2,02,5 1,5 1,8Kvinnor 1,3 2,0 1,9
1,0 1,3 1,7 1,50,8 1,5 1,1 1,7 1,5Ensamboende

Ensamståendemed
3,1 2,0 1,0 2,1barn 2,1 2,3 2,5 1,91,7

Samboendeutan
1,6 1,2 1,0 1,7 1,1barn 0,9 1,0 1,01,1

Samboendemed
2,62,0 2,2 2,9 2,9barn 1,8 2,6 2,2 2,8

2,0 1,91,6 2,2 1,4 1,9 2,0Föddai Sverige 1,2 1,9
1,6 1.2 1,3 2,1 1,5Utrikesfödda 1,6 1,5 1,6 2,2

2,0 1,91,6 2,2 1,4 1,8 1,9Samtliga 1,2 1,9

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg-Låg- Medel- SummaSumma Hög-Hög- Medel-
inkomst-inkomst- inkomst- inkomst-inkomst- inkomst-
områdenområden områdenområdenområdenområden

0,7 0,0 1,3 0,716-24år 1,9 2,8 0,9 2,2
2,3år 2,8 2,5 1,6 2,2 2,825-44 2,6 2,3

0,8 2,4 2,0 1,3år 1,3 2,8 2,4 2,045-64
0,5år 2,4 1,2 0,0 1,0 0,065-84 0,9 1,0
1,20,7 1,5 1,62,2 1,8Män 1,7 1,7

2,5 1,92,7 2,6 2,5 1,3 lKvinnor 2,2
0,5 0,9 2,5 1,10,9 1,7 2,7 1,7Ensamboende

Ensamståendemed
0,5 5,8 2,2 2,30,5 3,1 2,5barn 1,1

Samboendeutan
0,6 1,5 1,4 1,02,8 1,1 1,6barn 1,4

Samboendemed
2,7 2,4 2,22,5 3,3 2,8 1,5barn 2,8

1,62,5 2,2 1,0 1,8 2,5Föddai Sverige 1,9 2,2
2,0 1,62,0 2,3 2,2 1,4 1,7Utrikesfödda 2,3

1,61,0 1,8 2,22,0 2,2 2,4 2,2Samtliga
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De allra flesta nöjda med den service i form barnomsorgvar av som
kommunen jämförelseEn storstadsområdenamellan och övrigagav.
riket visar någotdock storstadsområdenamissnöjd iatt man var mer

dåoch främst i Göteborg.

Missnöje med skolor och utbildningsmöjligheter i kommunen
frånskala 1-10, där 1 ingengrad missnöjeoch 10mycket missnöjeanger stortav

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Låg-Hela Hög- Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 1,6 2,4 1,6 2,3 1,8 2,3 2,8 2,3 2,4

25-44år 1,5 2,0 1,7 1,9 1,6 1,9 2,1 2,0 2,0
45-64år 1,0 1,7 1,2 1,4 1,1 1,5 1.6 1,9 1,7
65-84år 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6
Män 1,2 1,7 1,2 1,5 1,3 1,6 1,8 1,7 1,7
Kvinnor 1,2 1,9 1,4 1,9 1,4 1,8 1,9 2,0 1,9
Ensamboende 1,2 1,8 1,7 2,0 1,4 1,7 1,9 1,7 1,8
Ensamståendemed
barn 1,6 2,1 1,6 2,4 1,8 1,6 2,6 2,0 2,1
Sarnboendeutan
barn 0,9 1,3 0,6 0,9 1,0 1,4 1,2 1,3 1,3
Samboendemed
bam 1,4 2,2 1,7 2,0 1,6 2,1 2,2 2,7 2,2
Föddai Sverige 1,2 1,8 1,2 1,7 1,3 1,7 1,8 1,7 1,8
Utrikesfödda 1,3 2,1 1,7 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,1
Samtliga 1,2 1,8 1,3 1,7 1,3 1,7 1,9 1,9 1,8

Göteborgsregionen Malmöregionen
Hög- Medel- Låg- Summa Låg-Hög- Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

16-24år 2,0 1,5 3,4 2,3 1,5 2,0 1,6 1,6
25-44år 1,5 2,0 2,1 1,9 1,3 2,0 1,8 1,7
45-64år 1,3 1,0 1,5 1,4 0,9 1,4 1,8 1,2

år65-84 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0 0,7 0,1 0,3
Män 1,3 1,2 1,7 1,5 1,0 1,3 1,5 1,2
Kvinnor 1,6 1,8 2,2 1,9 1,91,1 1,5 1,4
Ensamboende 1,9 1,2 2,7 2,0 1,5 2,0 2,1 1,7
Ensamståendemed
barn 0,0 3,7 2,5 2,4 0,9 2,7 1,5 1,6
Samboendeutan
barn 0,8 1,0 0,5 0,9 0,4 0,8 0,9 0,6
Samboendemed
barn 1,8 2,3 2,3 2,0 1,5 2,4 1,7 1,7
Föddai Sverige 1,5 1,5 2,2 1,7 1,0 1,6 1,3 1,2
Utrikesfödda 1,4 1,7 1,3 1,4 2,4 1,4 1,8 1,7
Samtliga 1,5 1,5 2,0 1,7 1,1 1,6 1,5 1,3

Skolor och utbildning service inom invå-kommunernavar en som
skattade högt, dvs nöjd med servicen. Resultatennarna man var var

någorlunda jämt fördelade både inkomstområden.regioner ochöver
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åldringsvårdenMissnöje i kommunenmed
missnöjemissnöjeoch 10mycketfrån ingen gradskala 1-10, där 1 stonavanger

StockholmsregionenRiket

Övriga Låg- SummaHög- Medel-Malmö- Göte- HelaStock-
inkomst-inkomst-borgs- landet inkomst-Sverige holms- regionen
områdenområdenområdenregionenregionen

2,92,6 3,4 3,52,0 3,3 2,016-24 1,7 2,9
2,9 2,52,3 1,9 2,72,5 2,5 3,225-44 2,1

2,62,1 3,0 3,12,9 2,9 2,545-64år 2,4 2,6
3,2 2,11,3 2,0år 2,1 2,4 2,0 1,865-84 1,7

2,22,4 2,62,6 1,9 1,81,8 2,2 2,0Män
2,72,1 2,9 3,43,0 2,9 2,4Kvinnor 2,3 2,7

2,7 3,2 2,63,0 2,1 2,11,8 2,6 2,5Ensamboende
Ensamståendemed

2,9 2,23,9 2,7 1,4 1,72,7 2,2 2,9barn
Samboendeutan

3,2 2,42,3 2,0 2,52,4 3,0 2,3barn 2,2
Samboendemed

2,5 2,51,8 2,92,5 1,7 2,9 2,1barn 2,1
2,0 2,6 3,0 2,52,8 2,2Sverige 2,1 2,5 2,5Föddai

2,72,3 2,0 2,8 3,33,0 2,7Utrikesfödda 1,9 2,7
2,7 3,1 2,52,8 2,2 2,02,0 2,5 2,5Samtliga

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg- SummaLåg- Medel-Summa Hög-l-lög- Medel-
inkomst-inkomst- inkomst-inkomst- inkomst- inkomst-

områdenområdenområden områdenområdenområden
2,01,0 2,6 3,5år 3,4 3,316-24 3,9 3,5

3,0 3,8 2,53,2 0,7år 3,6 3,7 3,125-44
2,91,3 4,0 4,1år 2,9 3,6 2,92,645-64

2,8 2,7 2,42,0 2,5år 1,0 2,3 2,765-84
2,01,0 2,6 3,22,9 2,62,7 2,6Män

3,9 3,7 3,03,3 2,9 1,72,5 3,2Kvinnor
4,0 2,50,9 3,03,0 3,5 3,0Ensamboende 3,1

Ensamståendemed
3,7 2,91,2 4,14,8 4,1 3,92,3barn

Samboendeutan
3,6 3,02,3 2,2 3,52,3 2,7 2,5bam

Samboendemed
3,0 2,6 1,72,9 0,62,7 3,4 3,4barn

2,51,4 3,2 3,53,3 2,8Föddai Sverige 2,6 3,0
3,9 3,5 3,02,7 0,6födda 2,7 3,2 2,5Utrikes

2,51,3 3,3 3,53,0 3,1 2,8Samtliga 2,6

åldringsvår-medInvånare missnöjdastorstadsregionemai var mer
Göteborgsområdet utmärkte siginvånare i övriga riket.den än genom

storstadsregio-område missnöjd blanddet där mestatt man varvara
nerna

ensamstående missnöjdamed barnframför alltDet som varvar
hårtåldringsvården. till detta kanförklaringmed En antas attvara en

väldigt litekvinnor hartill 90ensamförälderarbetsbelastad procent
förlitaråldriga därföranhöriga ochhandtid föröver attatt ta manom

så-åldringsvården slårdålig service isamhällets service. Ensig till
hårtväldigt i dennalunda grupp.
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Det i ensamståendesynnerhet låginkoms-med barn boende ivar
tornråden missnöjda.som var

sjukvårdenMissnöje med i kommunen
frånskala l-10, där l ingengrad missnöjeoch 10mycket missnöjestortanger av

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Låg-Hög- Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
16-24år 1,8 2,2 2,1 2,2 1,9 1,9 2,6 2,4 2,2

år25-44 2,3 2,3 2,5 2,2 2,3 2,1 2,2 2,6 2,3
år45-64 1,9 2,0 2,0 1,8 1,9 1,6 2,3 2,1 2,0
år65-84 1,1 1,8 1,5 1,1 1,3 1,2 1,8 2,4 1,8

Män 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,5 2,0 2,2 1,9
Kvinnor 1,9 2,3 2,4 1,9 2,0 2,0 2,4 2,6 2,3
Ensamboende 1,6 2,1 2,2 2,0 1,8 1,9 2,3 2,3 2,1
Ensamståendemed
barn 2,5 2,0 3,0 2,5 2,4 1,7 1,7 2,7 2,0
Samboendeutan
barn 1,8 1,9 1,6 1,5 1,8 1,5 2,1 2,4 1,9
Samboendemed
barn 2,3 2,2 2,4 2,0 2,3 1,8 2,3 2,7 2,2
Föddai Sverige 1,8 2,0 1,9 1,8 1,9 1,7 2,1 2,3 2,0
Utrikesfödda 2,3 2,5 2,9 2,0 2,4 3 2,5 2,7 2,5
Samtliga 1,9 2,1 2,1 1,8 1,9 1,8 2,2 2,4 2,1

Göteborgsregionen Malmöregionen
l-lög- Låg-Medel- Summa Hög- Låg-Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 1,9 1,9 3,2 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1
25-44år 1,9 2,6 1,7 2,2 1,9 2,7 3,1 2,5

år45-64 1,7 1,5 2,2 1,8 1,4 2,6 2,8 2,0
65-84år 0,7 1,4 1,2 1,1 2,2 1,7 1,5 1,5
Män 1,6 1,6 1,8 1,8 1,5 1,9 2,2 1,8
Kvinnor 1,6 2,2 1,9 1,9 2,0 2,8 2,9 2,4
Ensamboende 1,7 2,0 2,5 2,0 1,9 1,9 3,0 2,2
Ensamståendemed
barn 2,1 1,9 3,0 2,5 2,3 3,5 3,8 3,0
Samboendeutan
barn 1,5 1,9 1,0 1,5 1,6 2,2 1,6 1,6
Samboendemed
barn 1,7 1,9 1,6 2,0 1,8 3,3 3,0 2,4
Föddai Sverige 1,6 1,8 1,9 1,8 1,6 2,3 2,4 1.9
Utrikesfödda 1,9 2,6 1,7 2,0 3,0 2,7 3,0 2,9
Samtliga 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 2,3 2,6 2,1

De storstadsområdena övriga riket relativt jämt fördeladetre samt var
missnöjesskalan det gällde servicen sjukvården.inomnär Pensio-

den nöjda ensamståendenärema och de med barnmestvar gruppen
den missnöjda totaltmest sett.gruppen

låginkomstområdenBoende i missnöjda boende i hög-änvar mer
inkomstområden.
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i kommunentill fritidsaktivitetermöjligheterMissnöje med
missnöje10mycketmissnöjeochingen gradfrån 1-10, därskala 1 stortanger av

StockholmsregionenRiket
Låg- SummaÖvriga Medel-Hög-Göte- HelaStock- Malmö-
inkomst-inkomst-inkomst-landetregionenborgs-Sverigeholms-
områdenområdenområdenregionenregionen

2,52,3 2,62,62,52,3 2,3år 2,5 2,516-24
1,9 1,61,41,51,4 1,51,6 1,5år 1,425-44
1,2 1,10.9 1,20,90,9 0,9år 0,9 1,145-64

0,40,4 0,80,20,5 0,50,4 0,6år 0,565-84
1,51,91,3 1,31,31,3 1,21,3 1,5Män
1,41,3 1,41,3 1,31,31,4 1,31,2Kvinnor

2,0 1,71,9 1,31,61,8 1,51,6 1,7Ensamboende
Ensamståendemed

2,4 1,80,6 1,81,61,6 2,01,81,5barn
Samboendeutan

0,9 1,01,30,9 0,80,81,0 0,90,8bam
Samboendemed

1,51,71,4 1,41,5 1,41,21,4 1,5barn
1,31,41,3 1,21,31,2 1,31,3i Sverige 1,3Födda
1,82,21,4 1,71,2 1,51,91,3 1,8Utrikesfödda

1,6 1,41,3 1,31,31,3 1,31,41,3Samtliga

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg- SummaMedel-Låg- Summa Hög-Medel-Hög-
inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-
områdenområdenområdenområdenområdenområden

2,32,42,0 2,02,8 2,32,0år 1,916-24
1,6 1,51,71,4 0,91,41,3år 1,225-44

0,91,50,7 1,00,6 0,9år 0,7 1,145-64
0,60,00,80,5 0,60,30,5år 0,865-84
1,31,51,2 1,4 1,11,21,21,0Män
1,30,6 1,6 1,51,31,21,21,1Kvinnor
1,82,11,5 1,9 1,51,61,21,7Ensamboende

Ensamståendemed
1,63,4 1,12,0 0,51,51,41,4barn

Samboendeutan
0,9 0,90,8 0,7 l0,20,90,6barn

Samboendemed
1,21,5 1,70,71,9 2,2 1,51,0barn
1,21,31,30,91,31,1 1,2Föddai Sverige 1,1

1,9 1,91,91,61,21,5 1,2födda 0,5Utrikes
1,31,3 1,51,01,2 1,2 1,31,1Samtliga

fritidsaktivite-med demissnöjddestoJu manvarvar meryngre man
inom hemkommunen.erbjödster som

låginkomstomrâdeniboendetendens tillfannsDet att varsvagen
höginkomst-boende ifritidsaktivitetsutbudetmedmissnöjda änmer

dennaoch MalmöGöteborgiområden. ungdomar boendeFör var
starkare.tendens dock
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Missnöje med barn- och ungdomsverksamhet i kommunen
frånskala 1-10, där l ingen grad missnöjeoch 10mycket missnöjeanger stortav

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Hög- Låg-Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 2,9 3,5 3,5 3,1 3,0 4,0 3,6 2,8 3,5

25-44år 2,0 2,7 2,4 2,6 2,2 2,5 2,8 2,7 2,7
år45-64 1,7 2,3 1,9 2,1 1,8 2,1 2,5 2,5 2,3

65-84år 0,6 1,0 0,5 1,1 0,7 1,1 1,0 0,8 1,0
Män 1,8 2,3 1,8 2,3 1,9 2,1 2,4 2,5 2,3
Kvinnor 1,8 2,7 2,4 2,5 2,1 2,7 2,7 2,3 2,7
Ensamboende 2,0 2,6 2,6 2,7 2,2 2,9 2,8 2,3 2,6
Ensamståendemed
barn 2,7 3,7 3,8 3,8 3,1 3,5 3,6 3,1 3,7
Samboendeutan
barn 1,3 1,9 1,5 1,6 1,4 1,8 2,0 2,0 1,9
Samboendemed
barn 2,0 2,7 2,1 2,5 2,2 2,4 2,6 2,8 2,7
Föddai Sverige 1,8 2,5 2,1 2,4 2,0 2,4 2,5 2,2 2,5
Utrikesfödda 2,0 2,8 2,5 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 2,8
Samtliga 1,8 2,5 2,2 2,4 2,0 2,4 2,6 2,4 2,5

Göteborgsregionen Malmöregionen
Hög- Låg-Medel- Summa Hög- Låg-Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 1,7 3,6 4,3 3,1 1,7 3,6 4,3 3,1
25-44år 2,8 2,2 2,5 2,6 2,8 2,2 2,5 2,6

år45-64 1,8 2,3 2,5 2,1 1,8 2,3 2,5 2,1
65-84år 0,7 1,3 1,2 1,1 0,7 1,3 1,2 1,1
Män 2,0 2,1 2,5 2,3 2,0 2,1 2,5 2,3
Kvinnor 2,2 2,7 2,6 2,5 2,2 2,7 2,6 2,5
Ensamboende 1,9 2,5 3,6 2,7 1,9 2,5 3,6 2,7
Ensamståendemed
bam 3,2 4,2 2,7 3,8 3,2 4,2 2,7 3,8
Samboendeutan
barn 1,4 2,3 1,0 1,6 1,4 2,3 1,0 1,6
Samboendemed
barn 2,4 2,0 2,3 2,5 2,4 2,0 2,3 2,5
Föddai Sverige 2,1 2,4 2,8 2,4 2,1 2,4 2,8 2,4
Utrikesfödda 1,7 2,7 2,0 2,0 1,7 2,7 2,0 2,0
Samtliga 2,1 2,4 2,5 2,4 2,1 2,4 2,5 2,4

De hade klagomål barn- och ungdomsverksamhetenmestsom var
ungdomarna själva. Göteborgs-I och Malmöområdet såg lik-ettman

medmönster avseende ungdomarna.artat Där det framför alltvar
ungdomar låginkomstområdenboende i missnöjda. I Stock-som var
holmsområdet missnöjet med bam- och fritidsverksamhetenvar
bland ungdomar utbrett alla inkomstområden, sågöver dock attman
missnöjet allra bland ungdomarstörst boende i höginkomstområ-var
den.
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Politiska i de Storstadsregionernatreresurser

Befolkningens politiska och deltagande i skilda samhällsak-resurser
fråntiviteter beskrivas hjälpkan med data SCB:s undersökningarav

levnadsförhållanden. årligabaseras intervjuundersök-Dessaav
ningar. frå-Vid undersökningarna 1992 och 1993 hade fördjupatman

frå-kring människors i samhälleliga politiskaochgorna engagemang
vad brukas kallas deras politiskasamtgor som resurser.

För beskriva befolkningens politiska inärmareatt stor-resurser
bostadsområden,stadsregionema och olika har SCB:styper nterv-av

jumaterial specialbearbetats för de storstadsregionema. Antalettre
fåintervjuer blir relativt bådedock delar det mindrenär man upp

områden sågeografiska och olika befolkningsgrupper, analysen
måste översiktlig.relativtgöras

Storstadsregionerna betyder de formellaI politiska formerna
mindre

Det ganska skillnad i befolkningens isammansättningär stor stor-
stadsområdena jämfört med övriga landet. Storstadsregionerna har

såbefolkning och andelen utrikes födda drygt dubbeltären yngre
hushållsstrukturen så ensamståendehög. Ser för-andelenärman

Sådanaäldrar väsentligt enpersonshushåll.högre liksom andelen
skillnader viktiga för förklara skillnader i värderingar ochär att syn-
sätt.

SCB:s material visar deltagande och i for-att engagemang mer
mella politiska aktiviteter i storstadsregionemalägre i övrigaär än

sådantlandet. Det gäller varit politiska ellermötensom om man
Ãnågotmedlem i politiskt parti. andra sidan det vanligareär är att

storstadsborna deltagit i demonstrationer, undertecknat ochupprop
frågor.brukar delta i diskussioner politiska Inställningen till hurom

ocksåkommunalpolitikema sköter sina uppgifter betydligt mindreär
positiv i storstadsregionema i övriga landet. gällerVad kontakterän
med föreningslivet facklig, politisk eller förening finns ingaannan

skillnader mellan storstadsregionema och landet.större resten av
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någotAndel medlem i Andel brukar delta iär som po-som
politiskt i procent litiska diskussioner procentpart

ÖvrigaÖvrigaStorstads- Hela Storstads- Hela
regionerna Sverige landet regionerna Sverige landet

år16-24 77,0 71,3 73,14,0 5,6 5,1
år25-44 8,5 83,7 80,8 81,85,7 7,5
år45-64 14,0 78,7 75,3 76,410,7 15,6
år65-84 17,0 15,0 66,2 57,0 59,710,5

8,7 13,6 12,0 79,8 76,1 77,3Män
Kvinnor 76,5 69,5 71,87,1 10,4 9,3

8,3 66,4 70,1Ensamboende 7,2 8,9 76,7
Ensamståendemedbarn 6,6 7,3 7,0 76,3 77,8 77,1
Samboende barn 10,0 15,9 14,0 76,3 71,2 72,8utan
Samboende 9,5 82,8 81,6 82,0medbarn 6,1 11,0

i Sverige 73,2 75,5Födda 8,5 12,4 11,2 80,5
Utrikes födda 6,8 5,3 65,1 68,0 66,53,9

72,8Samtliga 7,8 12,0 10,6 78,1 74,5

påverka samhällsförhållandenaförVilka väljer hängervägar attman
delvis tradition livsstil.med och Yngresamman personer engagerar

utgångspunkt frånsig oftare med eller flera lite snävare avgrän-en
frågeställningar, förlitarsade medan äldre generation i högre graden

sig partier och organisationer med breda program.
storstadsbor mindre engagerade via de formella politiska ka-Att är

nalerna kan delvis förklaras med social stuktur, befolkning ochyngre
värderingar. lev-därmed sammanhängande olikheter i Men de yttre

nadsförhållandena ocksåskiljer sig ganska mycket. Andelen borsom
flerfamiljhus servicen vadi högre, beroendet den kommunalaär av

gäller kollektivtrafiken, och äldrebarn är större.etcomsorgen om
mångaFör storstadsbor den lokala förankringen och lokala nätverkär

inte särskilt stark vilket innebär blir beroende denatt mer avman
offentliga servicen.

ocksåfinns tydliga skillnader i hur värderar kommuner-Det man
väsentligtoch landstingens verksamhet. Storstadsboma ärnas mer

så frågor tillgångenkritiska. viktiga och planeringenDet gäller som
bostäder, barnomsorgen, skolorna, barn- och ungdomsverksamhe-av

åldrings- sjukvården.och ochten
viktig beskrivas politiskaEn del det brukar resurserav som som

mån påverkai vad individerna sig kunna myndigheters be-är, anser
slut dem själva. Betydligt högre andel Storstadsboma änrörsom av
i övriga landet de själva skulle kunna överklaga beslut.ettattanser

tydligNär det gäller möjligheten överklaga beslut, kanatt man se en
storstadsområdena.skillnad i Stockholmsre-mellan de Andelentre

gionen skriva överklagande mycketsig själva kunna ärettsom anser
högre i Malmöregionen mitt emellan.Göteborgsregionen, med Iän

påfallande småövrigt det dock skillnader mellan regionerna. Detär
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både storstadsområ-gäller i vilken utsträckning befolkningen i de tre
dena deltar i skilda politiska vilkaoch andra samhällsaktiviteter och

påverka förhållandena.utnyttjar förvägar attman

Politisk aktivitet och politiska kraftigtvarierarresurser
mellan grupper

några ålder,Materialet har delats i delgrupper, efter familjetypupp
och efter född utomlands och kvinnor.är mänsamtom man

Gruppen födda omfattarutrikes med mycket olikapersoner
bakgrund och förutsättningar. En del utgörs ärstor av personer som

frånväl etablerade i samhället och kommer nordiska län-detsom ex
innehållerderna och nordvästeuropa. Materialet dock alltför in-

vandrare för det skall möjligt dela det precise-att attvara upp mer
ändå pårade invandrargrupper. visarDet tydligt invandrarna deltaratt

betydligt mindre i politiska och samhälleliga aktiviteter andraän
deltar sällan i politiska diskussioner och iMan tar tgrupper. mer ex

mindre utsträckning själv kontakt med kommunala tjänstemän och
politiker. Deltagande i politiska fackligakontakt med ellermöten,

ocksåpolitiska föreningar ligger lägre. 13 de utrikes-etc procent av
någonfödda själv,skulle inte eller med hjälp känner, kunnaav man

överklaga Motsvarandebeslut. andel bland de födda i Sverige ärett
så3,5 Med tanke utrikesfödda" heterogenärprocent. att en

får räkna med delar har mycket elleratt storagrupp, man svagen
obefintlig anknytning till de lokala politiska och samhälleliga aktivi-

tetema.
ocksåUngdomarna har väsentligt de poli-lägre deltagande iett

tiska gåraktiviteterna, det inte utläsa det skulle ligga lägreatt attmen
tidigare ungdomsgenerationer. har de säkertDäremotän en svagare

anknytning till de formella Skillnader generationerkanalerna. mellan
också åldrarna år åldrarnatydligt för de i 25-44 jämfört med de isyns

år.45-64
Den deltar i politiska diskussioner och demonstra-yngre gruppen

tioner väsentligt genomsnittet, har i lägre utsträckningänmer men
kontakt med politiska och fackliga föreningar, politiska partier etc.

för kommunalpolitikernas uppgifterFörtroendet sköta sina ärsätt att
också lägre i denmarkant yngre gruppen.
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Andel deförtroendevalda Andel brukardeltai politiskasomanser sompå diskussionerskötersinauppgifter brasätt% %ett
Stockholms-Göteborgs- Malmö- Stockholms-Göteborgs-Malmö-
regionen regionen regionen regionen regionen regionen

år16-24 79,941,8 38,6 40,3 75,1 79,1
år25-44 40,0 35,4 46,7 84,3 87,1 76,6

45-64år 45,5 39,7 51,3 79,8 76,8 77,7
år65-84 48,4 41,4 64,0 68,5 69,745,7

Män 45,3 39,2 52,1 79,1 81,6 79,3
Kvinnor 39,1 77,3 76,9 73,341,5 41,1
Ensamboende 41,5 6,2 39,4 74,8 79,2 80,3
Ensamståendemed 41,0 47,6barn 29,7 77,3 76,8 72,6
Samboende bam 46,5 42,3 49,6 76,8 78,3 72,1utan
Samboende 42,6 37,6medbam 53,1 84,8 81,3 77,4
Föddai Sverige 42,8 39,8 47,0 80,4 78,582,1
Utrikesfödda 46,0 35,2 41,8 67,0 60,7 63,5
Samtliga 43,3 39,2 46,2 78,2 76,179,3

bamhushålleni har väsentligt flerDe kontaktpunkter gent-vuxna
kommunerna sitt för sina barn. tillhörDeemot genom engagemang

också åldersgruppen. slår ocksåden aktiva tydligt ige-Dettamest
Både ensamföräldrar och samboende föräldrar har väsentligtnom.

i politiska samhälleliga aktiviteternade ochstörre änengagemang
hushållensamboende och andra barn.utan

områdestyperdet utför olikaHur ser

skillnader i politiska finns befolkningsgrup-De mellanresurser som
återspeglas bostadsområdena.naturligtvis i de lokala Föräven attper

bostadsområ-belysa detta har materialet bearbetats för olika typer av
Bostadsområdenaden. har efter inkomststruktur andelengrupperats

låginkomsttagare förhållandei höginkomsttagare itill andelen re-
bostadsområde nedanstående.spektive enligt

låginkomsttagare/ InvånareKvot 1994 Antal
höginkomsttagare bostadsområden

Höginkomstområden 940324 155
inkomstExtremt hög under0,25 103277 20

Mycket hög inkomst 0,25-0,50 341745 55
inkomstHög 0,50-0,80 495302 80

Medelinkomstområden 965610 163
Över medelinkomst O,80-l,25 488145 84
Under medelinkomst 1,25-2,00 477465 79

Låginkomstområden 712051 118
Låg inkomst 2,00-4,00 406367 68

lågMycket inkomst 4,00-l0,00 209840 37
låg inkomstExtremt 10,00 95844 13över

finns tydligt iDet hur det politiska deltagandet varierarmönsterett
områdestyper.mellan olika politiskaDen aktiviteten stiger mer

området sådantdomineras höginkomsttagare. gäller delsDetav som
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invånarna någotandelen medlemmar i politiskt parti,ärav som men
också i utsträckningvilken deltar i politiska diskussioner ochman

Påhaft kontakt med kommunala tjänstemän eller förtroendevalda.
motsvarande ökar förtroendet för kommunalpolitikemassätt sätt att

inkomstnivå områdena,sinasköta uppgifter med ökande i liksom an-
delen själv sig kunna överklaga myndigheters beslut.som anser

återspeglargenerella företeelser olika socialaDetta är som grup-
deltagande i den politiska den socialapers processen, men segrega-

förhållanden fårtionen i storstäderna innebär dessa starktatt genom-
ocksåslag lokalt.

Intervjumaterialet inte tillräckligt för skall kunnaär stort att man
analysera hur det med detaljerad uppdelning olikautser en mer

bostadsområden. det alldeles klart spridningenMen ärtyper attav
följer visas med denna uppdelning ochmönster attsamma som grova

i befolkningensspännvidden i samhällsaktiviteter lokaltengagemang
och politiska väsentligt vad här. Förär större änresurser som anges

föregående tablå invånarebelysa detta i antalet 1994 i deatt anges
områdestyperna, bostadsområdenskilda förtsliksom antalet tillsom

bostadsområdenrespektive förtsIdengruppp. grupp av som samman
låginkomstområdenunder beteckningen bor översammantaget

invånare700 000 i de regionerna, därav bor 95 000 itre personer
bostadsområden oförmånlighar mycket social struktur ochsom en

områden låg inkomstnivå.karaktäriserats med extremtsom som en
Intervjuundersökningarna visar befolkningen i hög- och medel-att

inkomstområden missförhål-sig ofta för lösaspontant attengagerar
landen i den lokala miljön, medan förutsättningarna driva förnyel-att

låginkomstområden svårare.searbete i renodlade mycket Förtro-är
endet för det allmännas lösa sina uppgifter betydligt lägre,sätt äratt
liksom och kunskaperna hur kan för förändraattvanan om man agera

återfinnssituationen. huvudtendenser i alla storstadsregio-Dessa tre

nerna.
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Andel tagit kontakt med kommunala tjänstemän/förtroendemän %som
Stockholmsregionen Göteborgsregionen Malmöregionen

Låg- Åg- Låg-Hög- Medel- Hög- Medel- l-lög- Medel-
inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-
område område omrâde område område område område område område

år16-24 6,44,1 6,3 5,3 6,8 8,8 2,3 4,2 0,0
år25-44 25,9 20,6 14,3 27,3 21,5 15,9 22,5 10,721,7
år45-64 30,6 24,6 21,8 32,5 24,8 19,9 28,0 20,3 31,9
år65-84 23,2 15,7 12,4 29,2 17,7 14,4 12,7 13,1 12,3

Män 24,9 19,6 15,8 26,8 20,6 15,8 24,2 17,8 17,4
Kvinnor 22,4 18,1 13,6 25,3 19,1 15,4 15,6 15,2 13,0
Ensamboende 10,8 14,7 10,2 13,4 15,1 11,3 8,3 12,8 10,0
Ensamstående
medbam 30,6 38,3 29,1 34,0 39,8 37,7 23,7 51,2 9,6
Samboendeutan
bam 26,8 15,4 29,1 24,215,4 15,0 14,5 17,0 20,0
Samboendemed
barn 31,8 28,5 18,6 34,6 30,8 21,5 25,3 18,2 21517:3iFödda Sverige 24,4 20,1 16,6 27,0 20,9 17,3 20,5 18,5
Utrikesfödda 17,2 11,7 9,3 17,9 14,6 11,2 14,3 0,0 7,3
Samtliga 23,6 18,8 14,6 26,0 19,8 15,6 19,9 16,5 15,1

frånAndel skulle kunna myndighet självöverklaga beslut %som en
Stockholmsregionen Göteborgsregionen Malmöregionen

Låg-l-lög- Låg- Låg-Medel- Hög- Medel- Hög- Medel-
inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-
område område område område område område område område område

år16-24 64,4 68,5 65,1 74,6 67,671,4 61,2 68,2 69,3
25-44år 83,6 82,8 71,7 83,1 83,5 73,0 83,9 86,0 71,2

år45-64 82,5 78,1 68,3 84,5 66,675,4 77,3 82,1 75,0
år65-84 65,5 55,5 42,2 68.2 56,8 44,2 60,1 44,5 38,9

Män 80,9 79,4 70,0 82,3 78,3 67,6 77,3 78,5 75,2
Kvinnor 74,2 70,1 59,1 75,1 72,5 62,3 71,5 65.9 54,2
Ensamboende 68,4 69,8 63,0 69,0 71,6 63,5 63,6 66,2 58,9
Ensamstående
medbarn 78,3 89,4 75,8 73,1 93,1 88,4 77,7 100,0 48,6
Samboendeutan
barn 78,1 75,4 62,7 81,4 74,0 61.4 72,0 73,3 71
Samboendemed
bam 85.5 79,7 65 l 86,2 80,1 66,4 86,5 79,2 71,468:1Föddai Sverige 79,0 76,1 80,0 77,0 69,1 76,0 73,9 67,8
Utrikesfödda 63,9 65,7 53,4 67,9 66,4 53,5 59,9 57,1 51,7
Samtliga 64,177,5 74,5 78,7 75,2 64,7 74,4 72,1 64,2

servicenivån områdestyperAtt varierar olikamellan naturligt,är av-
stånd småhusornrå-och tillgänglighet i glesare exploateradeär sämre

flerbostadshusornrådenaden i innerstad och i förorterna. Menän
själva tillgängligheten underordnad andra aspektersynes vara
kvalitet. Graden missnöje offentligmed service skola,av som

åldrings- sjukvård låginkomstornrå-barnomsorg, och ligger högst i
inkomstnivå.dena och sjunker med stigande inte baraMen det är

med offentlig service missnöjet enligt detta gällerDetväxer mönster.
också förhållandenandra lokala den bostaden, det bo-som egna egna
stadsområdet och möjligheterna till fritidsaktiviteter. Det bara vadär

slårtycker kollektivtrafiken skillnader i tillgänglighetman om som
igenom, höginkomstornrådena.här missnöjd iär mestman
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i samhälleliga och politiskaskillnaderna iDe stora engagemang
frågor slår såledesbefolkningsgrupper tydligtfinns mellan olikasom

på lokala använder begreppigenom det planet. När som resurs-man
områden, tillgången påså eko-starka inte baraoch resurssvaga avses
så invånarnas förmåga och möj-nomiska Väl viktigt är t exresurser.

påverka omgivning sig i de lo-ligheter positivt sin ochatt engagera
frågorna.kala
bostadsområden invånarna idär har politiska dennaI resurser me-

förhållandena ofta och behovetning de lokala mycket godaär av en-
områdenså sidan skalan, iinte Men den andrastort. avgagemang

förhållan-invånarna politiska upplevsdär själva har svaga resurser
bostadsområdeti och den samhälleliga servicen Be-dena sämre.som

lokalt för förändringsarbetehovet ärt stort,ex menav engagemang
på, förtroendet för de of-intervjumaterialet pekar entydigt dels att

pådels befolkningens erfarenhetfentliga myndigheterna lägre,är att
hur kan sig och verka för lokalaoch kunskaper om man engageraav
lägre.förändringar mycketär
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Politiska hos olika befolkningsgrupper iresurser
storstadsområdena

frånBearbetning sammanställningoch data SCB;s undersökningav
levnadsförhållanden 1992-1993av

Bakgrund

På uppdrag Storstadskommittén har Inregia AB beställtav en spe-
frågeställningarcialbearbetning hos SCB frånurval SCB;settav un-

dersökningar levnadsförhållanden ULF-undersökningama.om
Frågeställningarna avsåg befolkningens politiska vilka sär-resurser
skilt har belysts i de tematiska fördjupningarna i ULF- undersökning-

åren 1992 och 1993.arna
SCB har, levererat tabeller i gåttmycket skick. Inregia harett grovt

igenom SCB;s material, redigerat och kontrollerat tabellerna samt
kommenterat huvuddragen och vissa förhållan-anmärkningsvärda
den.

Ãke Boalt har varit ansvarig för projektet, Erika Borgny har svarat
för granskning tabellmaterialet och kommentarerna till dessa:av

Da ta

frågeställningarDe i ULF- undersökningarna belysts har preci-som
frågorbeställaren delfrågeställningar,elva med vissaserats av se

bilaga. från frånData har hämtas det sammanslagna materialet un-
dersökningarna l992 och 1993. Antalet genomförda intervjuer i de

uppgårstorstadsregionerna till 3 786tre personer.

Geografiska redovisningsnivåer

Bearbetningarna två nivåer,redovisas nivådels nationell med
påuppdelning de storstadsregionerna, övriga riket och totalt,treen

dels för och de regionerna. Inom respektive region hartrevar en av
materialet bostadsområden. Bostadsområ-igrupperats tre typer av
dena grupperade efter påinkomststruktur det iär sätt använtssom
Inregias analys social utveckling i storstadsregionerna.av

låginkomsttagare/Kvot
Höginkomsttagare Höginkomstområden
Extremt hög inkomst under 0,25

Mycket hög inkomst 0,25 0,50-
inkomstHög 0,50 0,80-
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Medelinkomstområden
Över medelinkomst 0,80 1,25-
Under medelinkomst 1,25 2,00-

Låginkomstområden
Låg inkomst 2,00 4,00-

lågMycket inkomst 4,00 10,00-
lågExtremt inkomst 10,00över

Gruppering befolkningskategorieri

områdestypInom respektive region och har befolkningen delats upp
i återkommerantal redovisningsgrupper i alla tabellernaett som
Ålder 16-24

25-44
45-64
65-84

Kön Män
Kvinnor

Familjetyp Ensamstående barnutan
Ensamstående med barn
Samboende barnutan
Samboende med barn
Födda SverigeEtnicitet i
Utrikes födda

Totalt

uppdelning förhållandenEn efter socioekonomiska ocksåkunde varit
dåintressant, områdesklassningen i sig sikte belysatar attmen

socioekonomiska skillnader har detta inte varit meningsfullt.
När delar materialet regioner och efter svarsalternativman upp

fåblir det relativt ensamståendeobservationer i med barn.gruppen

Bearbetning dataav
Med hjälp från påförtnyckeltabeller Inregia har SCB de enskildaav
intervjusvaren områdestyp. påförtMaterialet de ursprungligarätt är
åtta områdestypema, då lågtantalet observationer blev mycketmen

såi vissa celler nivånredovisas den områdesty-endast medgrövre tre
deAv 3 786 intervjuerna kunde 93 hänföras till rättprocentper. om-
Övrigarådestyp. områdenbodde i inte omfattas den socialasom av

analysen storstadsområdenautvecklingen i t glesbygd och heltav ex
områden Ruddammen och Södra Station i Stockholm.nya som
frågeställningarDe bearbetats uppdelade mängdär storsom en
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föri fall används glidande skalorsvarsalternativ och vissa mätaatt
hålla så svarsalternati-värderingar. tabellmaterialet harFör att nere

redovisas endastkraftigt. För de glidande skalornagrupperatsven
frågorrespektive besvaras medmedelvärdet inom Förgrupp. som

motsvarandenej" redovisas andelen ja,ja eller svaratsom
har olika svarsalternativ bilaga.sätt grupperats se

har i mycketGenom dessa grupperingar svarsalternativen manav
svårigheter bryterhög grad undvikit de uppkommer när nersom man

både på befolkningen.geografiskt och delgrupperredovisningarna av
då få för tillräckligintervjuer blir mycket sällan förAntalet att ge

statistisk säkerhet i skattningarna.
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Bilaga

svarsalternativGruppering av

delfrågomaFråga för och b19 Redovisamedelvärdet befolkningskategoriper a
någotFråga gjort för förbättra.....Antal och20 Redovisaendast procentattpersonersom

bef kategori.av resp
önskemålFråga åtminstone fick tillgodo-21 Redovisaendast delvis sinapersonersom

bef kategori.seddaalt alt 2. Antal och1 procent+ av resp
åsiktenFråga service Bra26 Redovisa endast har kommunens ärattpersoner som

bef kategori.Mycket bra Ganskabra. Antal och procent+ av resp
delfrågomaFråga medelvärdet bef kategori för i i detmaterial27 Redovisa somper a -

över.säntssom
Fråga29 Redovisaendast uppgivit deattpersonersom

själva kunna Antal och bef kategoriskulle procent respa av
överklaga.

någon nb känner som
skall vändasig uvetc var man

Fråga 117 Redovisaendastpersonera
respektivebef kategorimed eller fler besök... Antal ochett procentava

b medlem... närsom
deltagit... " ej endastde svaratja 117b.aktivtc som som

Fråga för intresseorganisation.120 Redovisaendast angivit intresse arbeteipersonersom
bef kategori.Antal och procentav resp

gångFråga någon tagit kontakt med122 Redovisaendastpersonersom
fackförening antal och bef kategoriprocentav resp

partipolitiskt
föreningannan

diskussio-Fråga uppgivit debrukar delta i politiska124 Redovisaendast attpersonersom
Antal bef kategori.3 4. och procent+ner av resp

Fråga någongång försökt 2125 Redovisaendast uppgivit de 1+attpersonersom
antal och bef kategorikontakt tjänsteman.. procentav respm

"insändare artikel
upprop
demonstration
annat



200 Bilaga 2 SOU 1996:177

Antal intervjuade

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Hög- Låg- SummaMedel-
Sverige holms- regionenborgs- inkomst-landet inkomst-inkomst-

områdenområdenregionen regionen områden
år16-24 329l 307 107 157 900 115 103 70 3071

25-44år 2900 822 248 364 4334 257 320 182 822
år45-64 2460 667 171 263 3561 269 667225 119
år65-84 1693 384 114 182 2373 109 156 98 384

Män 4212 1029 296 501 6038 362 368 212 1029
Kvinnor 4170 344l 151 465 6130 388 436 257 1151
Ensamboende 2722 826 217 355 4 120 231 342 212 826
Ensamståendemed
barn 217 87 32 40 376 27 30 23 87
Samboendeutan
bam 3061 687 228 335 4311 261 234 139 687
Samboendemed
barn 2382 580 163 236 3361 231 198 95 580
Föddai Sverige 7742 1817 536 840 935 67310 665 336 1817
Utrikesfödda 630 362 104 124 1220 76 139 133 362
Samtliga 8382 2180 640 966 12168 750 804 469 2180

Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg- Låg-Hög- Medel- Hög- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenSumma områdenSumma

år16-24 47 49 35 157 40 26 26 107
år25-44 95 102 100 364 64 88 73 248
år45-64 95 62 56 263 46 54 32 171

65-84år 41 63 56 182 25 41 32 114
Män 143 138 119 501 83 105 67 296
Kvinnor 135 138 128 465 92 104 96 344
Ensamboende 85 119 109 355 51 82 57 217
Ensamståendemed
barn 9 8 19 40 7 7 13 32
Samboendeutan
barn 96 100 80 335 59 78 55 228
Samboendemed
bam 88 49 23639 58 42 38 163
Föddai Sverige 251 246 190 840 159 181 536111
Utrikesfödda 27 30 56 124 16 28 52 104
Samtliga 278 276 247 966 175 209 163 640
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därsällskap,med isjälv DuFråga: brukar DuHur ärgöra ettom
redovisasfrågor Nedanpå politiskasamtalet kommer in an-
diskussionerpolitiskabrukar deltade idelen uppgivit attsom

3 4alternativ +

diskussioner %i politiskabrukar deltaAndel som
StockholmsregionenRiket

Låg-Övriga SummaMedelGöte- Hela Hög-Stock- Malmö-
inkomst-inkomst-inkomst-landetregionenborgs-Sverige holms-
områdenområdenområdenregionenregionen
76,4 77,077,9 79,079,9 73,179,1år 71,3 75,116-24

83,786,1 76,781,8 85,876,6 87,1år 80,8 84,325-44
73,6 78,783,9 75,976,8 76,479,8 77,7år 75,345-64

66,162,167,0 67,569,7 68,5 59,7år 64,065-84 57,0
75,0 79,884,0 78,781,6 77,379,376,1 79,1Män

76,570,978,2 78,776,9 71,877,3 73,369,5Kvinnor
74,3 76,777,570,1 77,780,3 79,266,4 74,8Ensamboende

Ensamstående
76,387,6 71,172,972,6 76,8 77,177,8 77,3medbarn

Samboendeutan
76,377,3 70,572,8 80,078,371,2 76,8 72,1barn

Samboendemed
82,873,782,0 86,6 81,581,381,6 84,8 77,4barn

76,9 80,582,5 80,782,1 75,578,5Sverige 73,2 80,4Föddai
65,161,568,6 67,460,7 66,567,0 63,5Utrikesfödda 68,0

72,8 78,181,1 78,779,3 74,578,2 76,172,8Samtliga

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg- SummaMedel-Låg- Summa Hög-Medel-Hög-
inkomst-inkomst-inkomst-inkomst- inkomst-inkomst-
områdenområdenområdenområdenområdenområden

79,978,984,8 79,176,5 75,1år 75,6 77,016-24
80,7 87,191,1 90,684,385,0 78,1år 85,725-44

76,870,8 73,380,874,5 79,8år 86,8 73,545-64
68,571,6 66,366,959,8 64,0år 64,865-84 65,4
81,680,7 81,584,876,2 73,4 79,184,4Män
76,969,480,6 77,777,377,9 73,1Kvinnor 78,8
79,275,174,8 85,6 77,176,4 72,574,6Ensamboende

Ensamstående
72,3 76,863,1 100,077,384,1 71,176,9medbarn

Samboendeutan
76,6 78,379,0 81,676,873,2 73,582,0barn

Samboendemed
73,8 81,386,0 75,384,882,0 75,089,0bam

82,180,6 79,585,777,0 80,482,3 79,6Föddai Sverige
60,0 60,767,967,0 55,165,0 63,7födda 75,9Utrikes

79,379,2 75,282,773,2 78,281,6 77,1Samtliga

politiskahandlarsamtal där detaktiva ifjärdedelar självaTre är om
något gradhögreundviker iinvandrarefrågor. ochPensionärer att

politik.samtalasdetvad de tycker närsäga om
sinuttryckahöginkomstområden benägnaBoende i att po-var mer

låginkomstområden.åsikt boende ijämfört medlitiska
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Övriga medborgerliga aktiviteter

Under "medborgerliga aktiviteter" frågor själv nå-sorterar om man
gång försökt någonting åt någon brist eller felaktighetgöraattgon

här i kommunens namn
frågadeMan direkt kontakttagit med någon tjänstemanom man

eller förtroendeman, skrivit insändare eller artikel någoniom man
tidning, undertecknat något deltagitom samtman upprop om man
någoni demonstration. Nedan redovisas andelen någon gångsom

försökt... alternativ I 2+

Andel själv kontaktat kommunala tjänstemän/fortroendemän %som
Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Hög- Låg-Medel Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 7,5 6,8 4,7 2,7 6,8 4,1 6,4 6,3 5,4

25-44år 23,6 22,5 20,0 21,3 23,0 25,9 20,6 14,3 21,8
45-64år 28,7 27,6 25,9 30,7 28,5 30,6 24,6 21,8 28,1
65-84år 17,1 20,2 12,2 14,0 17,1 23,2 15,7 12,4 17,2
Män 25,3 22,1 18,2 23,4 24,2 24,9 19,6 15,8 21,8
Kvinnor 17,5 20,9 18,0 16,4 18,1 22,4 18,1 13,6 19,3
Ensamboende 13,0 13,7 9,0 10,9 12,8 10,8 14,7 10,2 12,4
Ensamståendemed
barn 20,0 37,8 35,1 26,0 26,2 30,6 38,3 29,1 34,4
Samboendeutan
bam 22,5 20,8 18,4 22,3 21,9 26,8 15,4 15,4 20,8
Samboendemed
bam 29,8 31,0 25,8 28,8 29,7 31,8 28,5 18,6 29,6
Föddai Sverige 22,0 23,0 19,3 21,5 22,0 24,4 20,1 16,6 22,0
Utrikesfödda 14,1 13,9 11,5 9,7 13,4 17,2 11,7 9,3 12,7
Samtliga 21,4 21,5 18,1 19,9 21,1 23,6 18,8 14,6 20,5

Göteborgsregionen Malmöregionen
l-lög- Medel- Låg- Summa Hög- Låg-Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 5,3 6,8 8,8 6,8 2,3 4,2 0,0 2,7
25-44år 27,3 21,5 15,9 22,5 22,5 21,7 10,7 21,3

år45-64 32,5 24,8 19,9 27,6 28,0 20,3 31,9 30,7
65-84år 29,2 17,7 14,4 20,2 12,7 13,1 12,3 14,0
Män 26,8 20,6 15,8 22,1 24,2 17,8 17,4 23,4
Kvinnor 25,3 19,1 15,4 20,9 15,6 15,2 13,0 16,4
Ensamboende 13,4 15,1 11,3 13,7 8,3 12,8 10,0 10,9
Ensamståendemed
barn 34,0 39,8 37,7 37,8 23,7 51,2 9,6 26,0
Samboendeutan
bam 29,1 15,0 14,5 20,8 24,2 17,0 20,0 22,3
Samboendemed
bam 34,6 30,8 21,5 31,0 25,3 18,2 21,5 28,8
Föddai Sverige 27,0 20,9 17,3 23,0 20,5 18,5 17,3 21,5
Utrikesfödda 17,9 14,6 11,2 13,9 14,3 0,0 7,3 9,7
Samtliga 26,0 19,8 15,6 21,5 19,9 16,5 15,1 19,9
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någon tidning %igång insändare/artikelnågon skrivitAndel som
StockholmsregionenRiket

Låg- SummaÖvriga MedelHela Hög-Göte-Stock- Malmö-
inkomst-inkomst-landet inkomst-borgs-regionenSverigeholms-
områdenområdenområdenregionenregionen

7,07,35,9 7,76,87,76,5 7,4år 6,816-24
6,86,38,6 6,8 7,47,37,99,6 6,3år25-44
9,59,011,710,0 8,411,98,5 9,7år 10,245-64
8,68,9 6,510,59,1 8,011,77,465-84år 7,7
8,08,07,98,8 8,39,68,79,2 7,1Män
7,99,8 6,57,28,59,4 8,57,28,8Kvinnor
7,27,9 7,57,6 6,09,46,5 6,57,8Ensamboende

Ensamståendemed
13,2 13,614,313,715.3 12,013,910,8 12,7barn

Samboendeutan
5.3 7,18.68,3 7,67,75,8 10,28,9barn

Samboendemed
7,6 9,210,38,99,5 10,09,610,3 9,0bam
8,6 8,49,19,0 7,99,89,49,3 7,5Föddai Sverige

5,57,9 3,46,23,9 5,57,55,6 5,4föddaUtrikes
8,07,28,97,89,1 8,77,2 9,19,0Samtliga

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg- SummaMedel-Hög-Låg- SummaMedel-Hög-
inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-inkomst-

områdenområdenområdenområdenområdenområden
6,0 7,78.46,29,1 6,57,4år 5,216-24

7,39,99,76,3 3,33,86,9år 7,425-44
8,7 11,913,313,29,5 8,59,2år 7,445-64

9,111,47,8 9,83,6 7,47,4år 9,765-84
9,610,51,18,3 l6,6 7,15,98,3Män
8,58,57,8 9,77,25,36,6 9,3Kvinnor
9,410,810,36,66,9 6,56,95,8Ensamboende

Ensamståendemed
15,39,616,19,718,1 12,79,914,6barn

Samboendeutan
7,77,09,25,8 8,81,36,97,3bam

Samboendemed
9,511,08,3 12,29,07,39,88,4barn

11,2 9,811,28,67,57,6 7,37,5Föddai Sverige
3,93,43,0 4,05,42,27,2 8,0föddaUtrikes
9,19,510,48,07,25,97,4 7,7Samtliga
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Andel någon gång någotundertecknat %som upprop
Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Hög- Medel Låg- Summa
Sverigeholms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
16-24år 32,9 27,5 36,4 39,4 32,6 32,6 31,1 27,8 32,1

år25-44 44,9 41,8 45,3 48,0 44,6 46,4 46,4 36,9 43,9
45-64år 40,2 40,4 37,7 50,9 40,9 44,7 43,1 38,6 42,5
65-84år 22,9 25,1 21,2 24,2 23,3 29,5 25,5 17,2 24,2
Män 36,3 32,8 33,6 44,6 36,2 39,4 36,1 32,1 36,0
Kvinnor 38,0 40,0 40,5 41,2 38,8 42,7 42,2 31,6 40,4
Ensamboende 29,8 28,3 34,1 39,0 30,5 31,3 33,2 29,3 31,7
Ensamståendemed 46,9 45,2 51,2 38,3 45,9 33,7 51,3 41,0 44,7
barn
Samboende 34,8 36,0 31,8 40,2utan 35,3 39,8 38,3 29,9 36,3
barn
Samboendemed 47,7 47,9 47,1 53,5 48,2 53,0 50,5 37,8 49,1
barn
Föddai Sverige 38,0 39,4 39,9 44,8 38,9 43,0 41,8 35,8 40,9
Utrikesfödda 27,4 21,8 23,8 29,3 25,5 24,1 25,6 21,0 23,7
Samtliga 37,1 36,5 37,3 42,9 37,5 41,1 39,3 31,8 38,2

Göteborgsregionen Malmöregionen
Hög- Medel- Låg- Summa l-lög- Låg-Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

16-24år 27,9 27,1 25,1 27,5 32,6 38,2 35,8 39,4
25-44år 42,2 46,2 32,8 41,8 58,2 47,8 43,1 48,0

år45-64 43,8 40,7 35,6 40,4 53,9 44,9 53,4 50,9
65-84år 32,6 25,0 18,1 25,1 25,9 24,8 20,6 24,2
Män 36,3 32,8 29,5 32,8 46,7 44,5 44,8 44,6
Kvinnor 41,9 43,2 29,2 40,0 48,9 35,5 34,6 41,2
Ensamboende 26,5 30,1 27,8 28,3 40,1 38,1 34,9 39,0
Ensamståendemed
barn 33,4 51,1 48,5 45,2 25,5 72,0 21,7 38,3
Samboendeutan
barn 42,0 37,7 23,5 36,0 43,5 39,0 43,0 40,2
Samboendemed
barn 49,7 51,4 36,7 47,9 61,7 40,8 53,4 53,5
Föddai Sverige 41,0 41,3 33,0 39,4 50,5 41,1 42,1 44,8
Utrikesfödda 23,6 24,0 20,0 21,8 23,6 30,3 29,8 29,3
Samtliga 39,2 38,3 29,4 36,5 47,8 39,9 39,4 42,9
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Andel brukar delta i politiska diskussioner %som
StockholmsregionenRiket

Övriga Låg-Göte- SummaStock- Malmö- Hela Hög- Medel
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
år 23,9 21,0 23,516-24 16,4 20,7 16,0 34,9 18,7 25,5
år 21,3 16,8, 16,2 22,3 19,2 18,525-44 16,0 17,6 17,5
år 17,9 19,9 15,745-64 16,8 15,2 11,5 19,8 16,4 14,2
år 12,6 12,5 13,1 10,0 14,7 12,7 12,165-84 13,5 11,7

19,8 16,916,2 14,7 15,1 22,8 16,4 15,7 18,6Män
19,4 16,1 15,9 21,2 16,9 17,5Kvinnor 15,3 17,8 14,1

14,6 16,0 16,8 27,0 16,1 19,1 20,3 17,8 18,8Ensamboende
Ensamståendemed

16,2 21,7 19,6 21,2 18,4 14,4 31,0 22,3 21,2barn
Samboendeutan

13,9 13,6 15,2 14,8 13,6 15,7 16,2 14,2barn 15,0
Samboendemed

15,2 24,0 21,0 18,3barn 18,0 19,0 12,2 20,9 18,1
19,5i Sverige 16,0 16,7 15,5 21,2 16,5 16,1 20,8 17,7Födda

13,3 14,7Utrikesfödda 12,9 14,2 9,8 20,4 13,8 15,5 14,7
17,2Samtliga 16,3 14,6 21,1 16,2 15,8 20,0 18,215,7

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg-Låg- Summa Hög- Medel- SummaHög- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst-inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområden områdenområdenområdenområden

16-24år 19,1 20,7 21,3 20,7 45,5 35,9 24,8 34,9
år 17,6 22,6 23,8 22,9 21,325-44 14,4 22,7 16,1
år 16,8 20,3 15,2 20,5 19,6 25,2 19,845-64 13,3
år 12,6 6,9 18,3 13,3 12,565-84 11,2 12,4 11,7

25,4 22,812,6 15,9 18,7 14,7 24,6 25,2Män
21,3 21,4 17,8 19,4Kvinnor 15,9 21,6 15,8 17,8

27,0Ensamboende 15,0 16,6 16,8 16,0 35,0 29,6 19,9
Ensamståendemed

23,3 15,3 21,2barn 30,3 26,0 21,7 27,214,1
Samboendeutan

20,4 15,2bam 14,1 15,6 12,3 13,9 17,7 15,8
Samboendemed

23,9 31,0 20,9barn 13,7 25,4 22,8 19,0 17,4
16,7 23,5 23,3 22,7 21,2Föddai Sverige 14,4 20,1 17,5

23,2 16,8 20,4Utrikesfödda 13,2 13,7 16,2 14,2 17,4
21,1Samtliga 14,3 19,0 17,1 16,3 22,9 23,3 21,4

undertecknandeAv de övriga medborgerliga aktiviteterna var av upp-
allra högst i Gö-den förekommande aktiviteten, andelenmest varrop

både undertecknande kontakt medteborg. För äns-samtav upprop
såg höginkomstområdendet boende i mestteman att som varman var

aktiva i alla regioner.tre
medelinkomstonnådeni visade sig demonstrera oftareBoende än

ii regioner. Andelen demonstrerande minskade taktandra, alla tre
åldern de äldremed dvs de demonstrerade ochmestatt steg, unga

minst.
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Kontakter med förtroendemän

någon gångAndel tagit kontakt med ansvarig företrädare for fackförening försom en
påverka frågabeslut i %att ett en

Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Låg-Hela Hög- Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomsl-inkomst-inkomst-

regionen områdenområdenområdenregionen
16-24år 8,7 9,6 8,7 10,5 9,0 6,9 15,3 7,7 9,6

år25-44 36,1 34,4 38,2 38,5 36,1 34,9 37,7 32,7 36,0
år45-64 40,9 39,9 39,8 38,8 40,5 39,4 39,2 38,9 39,6
år65-84 20,3 26,1 27,2 21,7 21.7 28,0 25,1 21,2 25,1

Män 35,5 33,5 34,6 38,4 35,3 35,1 35,8 32,0 35,0
Kvinnor 25,0 29,0 30,3 23,8 26,0 26,9 29,8 25,2 28,0
Ensamboende 18,1 21,1 19,4 21,0 19,1 17,3 22,6 22,6 20,9
Ensamstående
medbarn 38,1 35,4 34,9 34,2 36,8 35,0 39,9 32,3 35,0
Samboendeutan
barn 32,9 35,5 36,3 34,3 33,7 36,8 36,3 30,6 35,3
Samboendemed
bam 39,9 39,9 42,2 41,4 40,1 37,0 44,9 36,1 40,6
Föddai Sverige 30,5 32,0 33,6 31,8 31,0 31,1 33,8 30,2 32,2
Utrikesfödda 26,8 27,0 25,2 27,2 26,7 30,0 26,2 23,4 26,7.Samtliga 30,2 31,2 32,3 31,2 30,6 30,9 32,6 28,3 31,4

Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg-l-lög- Medel- Summa Låg-Hög- Medel- Summa

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

16-24år 5,9 15,3 7,3 9,6 8,9 16,5 8,9 10,5
år25-44 34,4 35,9 29,3 34,4 37,1 39,1 38,0 38,5
år45-64 39,8 38,8 36,7 39,9 36,0 33,4 49,2 38,8
år65-84 30,7 25,6 22,3 26,1 22,3 23,8 15,2 21,7

Män 34,6 33,8 28,3 33,5 36,8 39,1 39,3 38,4
Kvinnor 28,2 30,8 25,1 29,0 23,5 22,0 25,0 23,8
Ensamboende 18,6 23,3 21,0 21,1 17,1 21,3 24,7 21,0
Ensamstående
medbarn 36,5 29,4 40,3 35,4 35,2 51,2 22,2 34,2
Samboendeutan
barn 39,8 35,0 27,4 35,5 31.0 36,3 36,1 34,3
Samboendemed
bam 34,1 44,6 34,3 39,9 40,6 36,6 47,9 41
Föddai Sverige 31,5 33,4 27,9 32,0 29,7 31,9 32,8 31,8
Utrikesfödda 30,8 26,6 23,0 27,0 34,1 18,5 28,4 27,2
Samtliga 31,4 32,2 31,226,5 30,1 30,4 31,8 31,2

någonNär det gällde kontakt med i ansvarig ställning iatt ta person
någon fackförening eller politiskt parti fanns klar dominans denen
fackliga någon gångsidan. Ungefär tredjedel hade kontaktaten
facket, någonmedan tiondel tagit kontakt med förtroendeman i etten
politiskt parti.
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någon gång företrädare för politiskt parti forAndel tagit kontakt med ansvarig ettsom
frågapåverka i %beslutatt ett en

Riket Stockholmsregionen
Övriga Låg-Stock- Göte- SummaMalmö- Hela Hög- Medel-
Sverige inkomst- inkomst-holms- regionenborgs- landet inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
16-24år 5,6 4,2 2,5 4,43,3 2,9 2,7 3,6 4,7

år25-44 10,6 13,1 9,6 11,8 11,2 13,9 12,4 10,0 12,2
45-64 år 16,9 14,216,0 15,9 15,2 12,9 15,7 11,1 15,1

år65-84 10,4 10,7 7,9 6,3 10,0 1,2 9,0 6,0 9,01
13,6 11,9 11,6 12,9Män 14,0 13,5 11,3 12,4 14,4

Kvinnor 8,2 11,6 8,8 6,9 8,8 11,8 10,4 5,7 10,0
8,9 6,2Ensamboende 6,4 9.0 5,6 5,8 6,9 7,2 7,7

Ensamstående
13,3medbarn 10,2 14,7 20,3 4,5 11,6 13,9 20,1 11,2

Samboendeutan
barn 13,4 11,4 11,5 9,4 12,6 14,9 9,1 7,3 10,9
Samboendcmed
barn 13,6 18,6 16,9 14,7 16,7 17,0 14,3 17,011,1
Föddai Sverige 11,5 13,7 10,7 10,4 11,7 13,6 11,8 9,9 12,3
Utrikesfödda 6,6 6,7 6,3 6,5 8,1 7,3 4,3 6,45,4
Samtliga 12,5 10,0 9,7 11,2 13,1 11,1 8,4 11,411,1

Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg-Låg- SummaHög- Medel- Summa Hög- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områden områdenområdenområden områdenområden

16-24år 5,6 2,1 0,0 2,77,1 4,1 4,4 4,3
år25-44 15,3 13,4 10,4 13,1 10,6 11,6 10,1 11,8

45-64år 14,9 15,9 12,1 7,9 18,5 12,918,5 10,1
år 6,9 6,365-84 15,1 11,2 5,4 10,7 0,0 5,4

12,4 11,3 9,8 11,0 14,6 12,4Män 15,8 13,5
Kvinnor 14,6 12,1 6,0 11,6 6,7 5,2 6,2 6,9

10,6 6,4 9,0 5,3 4,7 8,1 5,8Ensamboende 8,2
Ensamstående
medbarn 18,1 13,4 16,8 0,0 9,7 5,2 4,514,7
Samboendcutan
barn 17,2 9,6 4,9 l 1,4 9,1 7,9 10,3 9,4
Samboendcmed
barn 19,6 18,0 16,1 18,6 10,7 16,2 18,6 16,9
Födda Sverige 16,1 13,2 7,9 8,3 12,2 10,4i 9,5 13,7
Utrikesfödda 7,2 7,4 5,7 6,7 11,5 5,9 32 5,410:2Samtliga 8,2 9,715,1 12,2 8,4 12,5 8,0
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någon gångAndel tagit kontakt med ansvarig företrädare for förening for attsom annan
påverka frågabeslut i %ett en

Riket Stockholmsregionen
Övriga Låg-Stock- Malmö- Göte- Hela Hög- Medel- Summa
Sverigeholms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
år16-24 17,5 17,7 21,6 19,7 18,0 20,2 16,4 17,9 18,9
år25-44 27,7 28,5 25,4 28,5 27,8 32,3 28,4 23,1 28,0
år45-64 26,2 27,0 25,6 23,9 26,1 27,4 26,6 19,1 26,0
år65-84 13,8 18,3 17,3 13,2 14,7 19,1 17,3 13,4 16,7

Män 28,8 30,7 29,4 31,7 29,4 35,6 29,7 25,8 30,8
Kvinnor 16,9 19,3 18,3 13,7 17,2 18,1 19,0 13,9 17,8
Ensamboende 17,2 20,5 25,2 20,4 18,6 22,9 21,6 17,7 21,2
Ensamstående 24,0 25,4 10,5 29,9 23,8 18,7 36,3 23,514,7
medbarn
Samboende 22,4 24,3 22,4 22,3 22,7 26,0 22,6 21,5 23,4utan
barn
Samboendemed 29,8 31,5 25,3 26,0 29,6 32,2 29,229,1 21,1
barn
Föddai Sverige 23,5 27,1 25,6 24,5 24,4 28,0 25,9 22,8 26,2

föddaUtrikes 14,2 13,2 12,1 11,7 13,5 15,1 13,9 10,0 12,7
Samtliga 22,8 24,8 23 23,222,8 26,7 24,1 19,4 24,1

Göteborgsregionen
Låg-Hög- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområdenSumma

16-24år 20,3 13,8 17,3 17,7
år25-44 34,8 27,3 21,1 28,5
år45-64 28,9 24,4 19,9 27,0
år65-84 21,7 18,8 14,5 18,3

Män 37,6 27,4 24,8 30,7
Kvinnor 19,8 19,6 13,9 19,3
Ensamboende 22,7 19,9 17,1 20,5
Ensamstående
medbam 22,7 33,8 18,0 25,4
Samboendeutan
barn 28,3 22,1 17,6 24,3
Samboendemed
barn 35,7 28,8 25,0 31,5
Föddai Sverige 30,0 24,8 22,8 27,1
Utrikesfödda 16,3 15,7 89 13,218:9Samtliga 28,5 23,3 24,8
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påSynen kommunalmännens sätt sköta sina uppgifteratt

Andel befolkningen respektivei "Mycket bra"svaratav grupp som
eller "Ganska bra"

Andel de förtroendevalda påi kommunen sköter sina uppgifter bra sätt %ettsomanser
Riket Stockholmsregionen

Övriga Stock- Malmö- Göte- Låg-Hela Hög- Medel- Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 46,4 41,8 40,3 38,6 44,6 41,8 42,6 36.8 40,7
år25-44 46,8 40,0 46,7 35,4 44,4 44,6 38,3 34,6 40,0
år45-64 54,8 45,5 51,3 39,7 51,6 48,6 40,2 40,1 45,1
år65-84 56,8 48,4 41,4 45,7 53,7 47,8 44,0 45,8 46,5

Män 52,8 45,3 52,1 39,2 50,2 48,8 42,2 39,2 44,8
Kvinnor 49,7 41,5 41,1 39,1 46,7 43,4 38,9 38,2 40,9
Ensamboende 47,5 41,5 39,4 36,2 44,7 41,9 39,7 36,8 39,9
Ensamståendemed
barn 48,4 41,0 29,7 47,6 44,9 46,2 33,6 40,6 40,3
Samboendeutan
barn 55,8 46,5 49,6 42,3 52,7 49,5 42,2 42,5 46,0
Samboendemed
barn 49,8 42,6 53,1 37,6 47,8 46,0 40,6 35,9 43,1
Föddai Sverige 51,5 42,8 47,0 39,8 48,7 46,4 40,0 37,4 42,7
Utrikesfödda 48,2 46,0 41,8 35,2 45,6 43,2 43,4 42,0 43,1
Samtliga 51,2 43,3 46,2 39,2 48,4 46,0 40,5 38,6 42,8

Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg-Hög- Medel- Summa Hög- Låg-Medel- Summa

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 37,9 45,6 41,4 41,8 48,6 37,2 32,9 38,6
25-44 46,9 36,9 34,1 40,0 31,8 33,6 35,4 35,4

år45-64 48,4 39,3 44,8 45,5 40,6 44,1 29,3 39,7
år65-84 49,1 49,5 43,6 48,4 44,9 42,1 44,7 45,7

Män 50,2 40,8 41,6 45,3 38,0 42,7 33,4 39,2
Kvinnor 42,7 41,2 38,2 41,5 41,1 35,2 38,0 39,1
Ensamboende 41 40,5 41,4 41 40,3 38,3 28,9 36,2
Ensamståendemed
barn 49,0 31,8 38,9 41,0 41,6 55,1 53,2 47,6
Samboendeutan
barn 50,3 42,7 43,1 46,5 43,0 39,9 39,7 42,3
Samboendemed
barn 46,7 41,3 31,3 42,6 34,9 35,2 38,5 37,6
Föddai Sverige 46,4 39,7 38,3 42,8 41,0 39,5 35,2 39,8
Utrikesfödda 47,0 47,1 43,3 46,0 26,3 33,8 38,0 35,2
Samtliga 46,4 41,0 39,7 43,3 39,6 38,9 35,8 39,2

Nästan hälften invånare ansågSveriges de förtroendevaldaattav
kommunalmännens sköta sina uppgifter varit ganska ellersätt att

någotmycket bra. Man nöjd storstadsområdena.utanförvar mer
Minst nöjd i Göteborgsområdet.var man

För samtliga storstadsregioner gällde nöjd medatt mestman var
de förtroendevalda bodde höginkomstområden.i undan-Ettom man

från detta utgjorde invandrargruppen i Malmö där betydligt färretag
höginkomstområdenboende i nöjda med de förtroendevalda.var
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Förmåga tillvarata sina rättigheteratt

förmågan överklaga beslut myndighetFrågan ettatt av enom om
bestod tre steg:av

skrivelse och överklaga be-Skulle själv kunna författaDu etten
slut myndighetav en

frågan: någonsvarade eller fick Känner DuDe nej vetsom
få sådant fallskulle kunna hjälpDu iDu ettvet att avsom

här svarade eller ställdesSlutligen, till dem nejäven vetsom
få hjälp sådanafrågan." kan vända förDu sig iVet attvart man

situationer

befolkningsgrupp "Ja"Steg 1: Andel respektivei svaratsom

från myndighet själv %Andel skulle kunna överklaga beslut en
StockholmsregionenRiket

Övriga Låg-Medel- SummaStock- Malmö- Göte- Hela Hög-
inkomst-inkomst-Sverigeholms- regionenborgs- landet inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
år 66,6 62,0 64,4 71,4 68,5 68,116-24 59,2 68,7 68,1

82,8 80,3år 73,9 81,5 77,3 79,2 76,1 83,6 71,725-44
år 71,2 82,5 78,1 68,3 77,345-64 68,2 78,1 76,5 75,7

42,2 54,765-84år 42,6 57,3 59,5 46,4 46,3 65,5 55,5
70,5 80,9 79,4 70,0 77,1Män 67,3 77,6 77,9 75,4

59,1 69,259,7 67,8 64,1 62,9 74,2 70,1Kvinnor 71,7
67,763,1 60,0 68,4 69,8 63,0Ensamboende 55,8 68,9 70,3

Ensamståendemed
84,8 71,3 73,9 78,3 89,4 75,8 81,7barn 67,9 85,0

Samboendeutan
72,661,6 69,2 65,1 78,1 75,4 62,7barn 74,6 71,5

Samboendemed
65,1 79,981,1 74,2 80,7 76,1 85,5 79,7barn 74,4
68,1 75,577,2 74,8 72,1 67,8 79,0 76,1Föddai Sverige 64,3

59,861,4 60,4 54,4 56,6 63,9 65,7 53,4Utrikesfödda 53,5
69,8 66,6 74,5 64,1 73,0Samtliga 63,5 74,6 72,5 77,5
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Götebo Malmöregionen
Låg- Låg-Hög- Medel- Summa Hög- Medel- Summa

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 65,1 74,6 67,6 68,7 61,2 68,2 69,3 66,6
83,1 73,0 81,525-44 83,5 83,9 86,0 71,2 79,2

år45-64 84,5 75,4 66,6 78,1 77,3 82,1 75,0 75,7
år 68,265-84 56,8 44,2 57,3 60,1 44,5 38,9 46,4

Man 82,3 78,3 67,6 77,6 77,3 78,5 75,2 75,4
Kvinnor 72,5 62,375,1 71,7 71,5 65,9 54,2 64,1
Ensamboende 69,0 71,6 63,5 68,9 63,6 66,2 58,9 63,1
Ensamståendemed

73,1 93,1 88,4 85,0 100,0 48,6barn 77,7 71,3
Samboendeutan

81,4 74,0 61,4 74,6barn 72,0 73,3 71,4 69,2
Samboendemed

86,2 66,4barn 80,1 81,1 86,5 79,2 71,4 80,7
Föddai Sverige 80,0 77,0 69,1 77,2 76,0 73,9 67,8 72,1
Utrikesfödda 67,9 66,4 53,5 61,4 59,9 57,1 51,7 54,4
Samtliga 78,7 75,2 64,7 74,6 64,2 69,874,4 72,1

svårastPensionärer och invandrare hade själv kunna författaatt en
skrivelse och överklaga beslut myndighet.ett av en

storstadsområdenaflerDet i i övriga Sverige självaänvar som
förmåganhade överklaga beslut. iAndelen högst Stockholms-att var

området Göteborgsområdet.och lägst i

någon frånAndel känner skulle kunna hjälp med överklaga beslutattsom som ge en
myndighet %
Riket Stockholmsregionen

Övriga Stock- Malmö- Göte- Låg- SummaHela Hög- Medel-
regionenSverige holms- borgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
år16-24 34,0 27,0 27,1 27,5 31,8 32,7 23,9 24,2 27,1

25-44 21,9 15,2 19,0 16,317,5 19,9 13,4 14,7 23,2
år45-64 26,3 16,7 21,3 19,8 23,6 17,3 22,1 18,215,1

65-84 43,3 33,1 32,5 41,2 40,9 28,4 34,9 44,5 35,2
Män 26,8 17,5 19,2 20,2 24,1 16,6 15,5 24,4 18,4
Kvinnor 32,1 23,0 26,9 28,5 29,7 22,0 25,4 30,4 25,0
Ensamboende 34,5 25,1 26,3 29,5 31 28,3 23,9 28,8 26,4
Ensamståendemed
barn 26,4 11,6 10,1 18,7 20,6 19,2 6,6 15,5 13,0
Samboendeutan
barn 30,5 19,9 23,8 25,3 27,9 17,8 20,8 28,9 22,1
Samboendemed
barn 22,6 15,3 21,4 16,1 20,7 12,4 16,8 26,9 16,5
Föddai Sverige 28,9 19,2 22,0 23,4 26,3 18,7 19,7 26,9 20,7

föddaUtrikes 37,3 26,1 30,1 30,4 32,5 24,6 25,8 29,7 27,7
Samtliga 29,5 20,4 23,3 24,3 26,9 19,3 20,7 27,6 21,8
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Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg- Summa Låg-Hög- Medel- Hög- Medel- Summa

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 33,1 20,4 25,0 27,0 32,5 29,6 21,5 27,5
år25-44 13,8 13,7 22,5 15,2 13,9 12,1 22,8 17,5
år45-64 13,3 17,4 23,9 16,7 18,6 17,9 16,4 19,8
år65-84 26,0 32,5 33,1 35,3 42,6 43,645,1 41,2

Män 15,4 14,9 26,8 17,5 19,1 17,3 19,7 20,2
Kvinnor 21 22,6 28,7 23,0 24,3 30,0 31,8 28,5
Ensambocnde 27,9 21,1 29,2 25,1 32,9 27,9 28,7 29,5
Ensamståendemed
barn 23 3,4 7,9 1,6 22,3 0,0 30,0 18,71
Samboendeutan
barn 20,7 30,9 19,9 23,0 23,2 25,314,4 22,5
Samboendemed
barn 12,4 15,9 25,3 15,3 10,2 18,9 23,9 16,1
Föddai Sverige 17,8 18,1 27,3 19,2 21,2 22,5 25,4 23,4
Utrikesfödda 22,7 23,6 29,2 26,1 26,3 33,7 28,1 30,4
Samtliga 18,4 19,1 27,9 20,4 21,7 23,8 26,0 24,3

Många de invandrare och pensionärer själva inte kunde för-av som
någonfatta skrivelse och överklaga beslut kände iställetetten person

få sådande visste hjälp i situation.de skulleattsom av en

fåAndel sig för hjälpkan vända med överklaga %vet vart att attsom man
Riket Stockholmsregionen

Övriga Låg-Stock- Malmö Göte- Hela Hög- Medel- Summa
Sverigeholms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
år16-24 3,0 4,6 6,5 3,55,1 3,8 4,5 2,9 2,3
år25-44 3,4 2,7 3,4 2,5 3,2 1,5 2,5 4,8 2,7
år45-64 4,9 4,9 2,2 4,6 2,1 4,3 9,6 4,44,7
år65-84 12,5 8,5 7,0 9,3 11,3 5,6 9,2 10,0 8,5

Män 5,0 4,1 2,9 3,4 4,6 2,0 4,8 3,84,5
Kvinnor 7,0 6,1 6,3 4,94,6 4,5 3,0 4,2 9,5
Ensamboende 7,9 4,8 3,0 6,8 2,7 6,6 4,75,5 5,2
Ensamståendemed
barn 4,3 2,2 5,1 9,9 4,4 0,0 4,0 8,6 4,6
Samboendeutan
barn 6,9 5,1 4,2 4,9 6,3 3,9 3,9 7,6 4,9
Samboendemed
barn 2,7 3,3 3,8 2,4 2,8 1,1 3,5 8,0 3,2
Föddai Sverige 5,9 3,0 2,8 3,5 5,0 1,8 3,9 4,1 3,1
Utrikesfödda 7,9 11,3 8,7 12,9 9,6 9,2 6,9 16,0 11,2
Samtliga 6,0 4,4 3,8 4,7 5,5 2,5 4,3 7,3 4,4
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Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg-Låg- Summa SummaHög- Medel- Hög- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-inkomst-
områdenområdenområdenområdenområdenområden

år16-24 1,8 3,0 6,0 6,2 0,0 9,33,0 4,5
år25-44 1,6 2,8 4,5 2,7 1,2 1,9 4,9 2,5
år 8,6 4,645-64 1,8 6,8 9,5 4,9 4,1 0,0
år65-84 5,0 10,2 9,6 8,5 4,7 12,9 10,2 9,3

2,3 3,4Män 1,4 6,0 5,6 4,1 3,5 3,5
Kvinnor 3,0 4,7 8,2 4,6 3,6 4,1 12,5 6,1
Ensamboende 2,2 6,1 6,3 4,8 3,5 5,1 8,7 5,5
Ensamståendemed
barn 0,0 3,4 3,7 2,2 0,0 0,0 21,4 9,9
Samboendeutan
barn 3,9 5,3 7,7 5,1 5,1 3,5 4,6 4,9
Samboendemed
barn 0,5 4,0 8,3 3,3 2,3 2,0 4,7 2,4
Föddai Sverige 1,5 4,6 3,2 3,0 2,8 3,5 4,6 3,5
Utrikesfödda 8,1 8,4 16,5 11,3 10,4 6 18,4 12,91
Samtliga 7,62,2 5,3 7,0 4,4 3,6 4,7
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Partipolitiska aktiviteter

Fråga: på något någotHar Du eller sammankomst medvarit möte
politiskt politiskt ungdomsförbundparti även eller kvinno-
förbund under de 12 månadernasenaste

året på någotAndel under varit partipolitiskt möte %senastesom
Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Göte- LågMalmö- Hela Hög- Medel Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

områdenområdenområdenregionen regionen
år16-24 6,8 6,3 6,6 7,3 6.8 6,3 6,7 7,1 6,6

25-44år 5,1 6,1 2,4 5,0 5,1 4,6 5,7 5,6 5,2
år45-64 8,4 5,5 10,5 8,6 8,0 5,5 5,6 9,7 7,1
år65-84 7,7 6,7 3,3 3,4 7,0 7,1 5,4 2,9 5,3

Män 7,2 6,3 8,0 6,0 7,0 7,2 4,9 6,57,5
Kvinnor 6,6 5,8 3,5 6,1 6,2 3,9 6,5 5,2 5,5
Ensamboende 6,4 6,5 5,5 7,1 6,4 6,55,4 6,5 7,2
Ensamståendemed
barn 3,4 5,6 7,8 2,4 4,2 1,9 4,9 7,5 5,3
Samboendeutan
barn 8,5 5,4 6,6 5,8 7,6 6,8 4,4 4,9 5,7
Samboendemed
barn 6,35,7 3,8 5,6 5,7 4,6 6,3 5,9 5,7
Föddai Sverige 7,1 6,1 5,8 6,3 6,8 5,95,7 6,6 6,1
Utrikesfödda 4,1 5,5 4,6 4,7 4,7 4,3 4,9 5,3 5,2
Samtliga 6,9 6,0 5,6 6,1 6,6 5,6 5,7 6,2 6,0

Götebo Malmöregionen
Låg- Låg-Hög- Medel- Summa SummaHog- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 7,4 4,7 8,5 6,3 6,6 6,6 6,0 7,3
25-44år 5,5 6,5 6,6 6,1 3,1 6,1 5,7 5,0

år45-64 5,3 3,5 8,6 5.5 4,5 5,8 13,7 8,6
65-84år 9,2 6,8 3,4 6,7 2,8 3,1 3,8 3,4
Män 8,1 4,8 7,2 6,3 3,8 3,3 8,5 6,0
Kvinnor 4,4 6,2 6,3 5,8 4,4 7,3 6,2 6,1
Ensamboende 6,0 7,3 6,0 6,5 5,7 5,0 10,7 7,1
Ensamståendemed
barn 2,9 3,4 13,1 5,6 0,0 0,0 5,1 2,4
Samboendeutan
barn 7,5 2,9 5,5 5,4 3,8 5,9 4,5 5,8
Samboendemed
barn 5,4 5,9 8,6 6,3 3,3 6,2 4,6 5,6
Föddai Sverige 6,4 5,7 7,0 6,1 6,34,5 5,2 8,5
Utrikesfödda 5,5 4,7 6,0 5,5 0,0 7,0 3,1 4,7
Samtliga 6,3 5,5 6,7 6,0 4,1 5,4 7,3 6,1

något någotAndelen varit eller sammankomst med poli-mötesom
tiskt parti månaderna låg.under de 12 kan tyckas Desenaste vara

aktiva finner medelåldern år.i den 45-64 Materialetövremest man
för litet för skall kunna dra slutsatser den regionala in-är att man

komstgrupperingsnivån.
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något parti %i politisktAndel medlemärsom
StockholmsregionenRiket

Övriga Låg- SummaMedelGöte- Hela Hög-Stock- Malmö-
inkomst-inkomst-landet inkomst-holms- regionenborgs-Sverige

områdenområdenområdenregionenregionen
3,2 4,04,62,6 5,1 4,1år 5,6 5,3 1,816-24

5,0 6,3 5,77,5 6,34,1 4,9år 8,5 6,525-44
10,710,7 9,7 10,013,7 14,0år 7,5 17,745-64 15,6

10,6 5, 10,515,0 13,68,0 8,4år 17,0 12,365-84
8,67,5 9,78,8 12,0 8,48,2 10,113,6Män

7,2 3,9 7,19,3 8,77,2 6,910,4 7,1Kvinnor
7,27,8 6,58,3 6,57,6 6,6 6,6Ensamboende 8,9

Ensamståendemed
7,3 5,8 6,77,0 6,77,8 2,47,3 8,0barn

Samboendeutan
10,08,1 7,614,0 11,812,5 11,215,9 8,5barn

Samboendemed
5,0 6,19,5 7,0 5,45,3 5,711,0 6,5barn

8,68,1 7,211,2 9,08,2 9,6 8,6Sverige 12,4Föddai
4,8 3,92,93,0 2,7 5,3 4,56,8 4,5Utrikesfödda

7,87,3 6,510,6 8,68,5 7,912,0 7,6Samtliga

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg- SummaLåg- Summa Hög- Medel-l-lög- Medel-
inkomst-inkomst- inkomst-inkomst-inkomst- inkomst-
områdenområdenområdenområdenområdenområden

2,62,1 2,95,3 2,15,8 4,4år 6,116-24
4,93,7 5,97,6 6,5 5,4år 5,825-44 6,6
13,79,7 15,912,87,3 5,9 7,5år 8,645-64
8,47,7 1,86,7 12,3 9,0år 16,3 12,265-84
8,86,1 10,28,2 7,910,28,4 7,1Män
6,98,4 5,7 4,13,5 7,18,9 7,7Kvinnor
6,67,07,6 6,6 5,76,1Ensamboende 7,7 8,7

Ensamståendemed
2,40,0 5,29,3 8,0 0,07,010,3bam

Samboendeutan
11,28,4 7,27,2 8,5 13,26,610,4barn

medSamboende
5,74,6 2,1 7,55,9 6,56,27,4barn

6,6 7,4 8,69,08,2Sverige 9,0 8,2 7,1Föddai
2,70,0 5,94,5 0,03,5 5,3Utrikesfödda 5,6
7,95,9 7,07,6 8,16,68,7 7,4Samtliga

politisktnågot politiskt parti ävenmedlem itiondelUngefär varen
åter-medlemmarnaflestakvinnoförbund. Deungdomsförbund eller

årfå åldern med-16-2445-64-åringama. Väldigt ifanns bland var
lågt i Malmöspecielltnågot medlemsskapenpolitiskt parti,lem i var

åldersgrupp.i denna
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Andel är aktiv i partiets verksamhet %som
Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela l-Iög- Låg-Medel Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen regionen områdenområdenområden
år16-24 1,2 2,0 0,0 1,9 1,3 2,1 1,7 1,6 1,6

25-44år 2,1 1,7 0,5 0,6 1,8 0,2 2,1 1,4 1,2
år45-64 4,0 1,6 5,4 2,5 3,5 1,2 2,9 2,9 2,5

65-84år 3,4 1,7 0,0 0,5 2,7 1,0 1,4 0,5 1,1
Män 2,9 2,0 2,6 1,7 2,6 1,5 2,1 2,5 2,0
Kvinnor 2,7 1,4 1,0 0,9 2,2 0,4 2,1 0,9 1,2
Ensamboende 2,0 1,8 1,3 1,7 1,9 1,4 1,8 1,9 1,7
Ensamståendemed
barn 1,3 0,0 7,8 0,0 1,4 0,0 2,6 0,0 1,5
Samboendeutan
bam 3,8 1,2 2,6 1,0 3,1 1,1 1,8 1,3 1,4
Samboendemed
bam 2,7 2,4 0,0 1,4 2,4 0,5 2,9 1,7 1,8
Föddai Sverige 2,9 1,9 2,1 1,4 2,6 1,0 2,3 2,1 1,8
Utrikesfödda 1,5 0,9 0,0 0,6 1,1 0,9 1,1 0,3 0,7
Samtliga 2,8 1,7 1,8 1,3 2,4 1,0 2,1 1,6 1,6

Göteborgsregionen Malmöregionen
Hög- Låg-Medel- Summa Hög- Låg-Medel- Summa
inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

16-24år 2,7 1,8 1,5 2,0 2,1 2,1 2,9 1,9
år25-44 0,3 2,9 1,5 1,7 0,0 1,0 1,0 0,6

45-64år 1,5 2,1 1,6 1,6 0,8 0,0 5,0 2,5
år65-84 1,6 1,9 0,9 1,7 0,0 1,3 0,0 0,5

Män 1,9 2,2 2,2 2,0 1,2 1,4 2,3 1,7
Kvinnor 0,7 2,5 0,7 1,4 0,0 0,6 1,7 0,9
Ensamboende 1,7 2,4 1,3 1,8 1,1 1,6 2,9 1,7
Ensamståendemed
barn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samboendeutan
barn 1,5 1,2 0,7 1,2 0,8 0,9 2,2 1,0
Samboendemed
barn 0,8 4,2 3,0 2,4 0,0 0,0 0,0 1,4
Föddai Sverige 1,3 2,5 2,0 1,9 0,7 1,1 2,2 1,4
Utrikesfödda 1,4 1,5 0,0 0,9 0,0 0,0 1,4 0,6
Samtliga 1,3 2,4 1,4 1,7 0,6 1,0 2,0 1,3

fåFör observationer för någrakunna dra slutsatser.att
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från missnöje och 10bostad skala 1-10, där ingen gradMissnöje med 1 anger avegen
mycket missnöjestort

StockholmsregionenRiket
Övriga Lâg-Medel SummaStock- Malmö- Göte- Hela Hög-

inkomst-Sverige regionenborgs- landet inkomst-inkomst-holms-
områdenområdenområdenregionenregionen

2,2 2.0år 1,3 2,0 1,3 1,5 1,4 1,4 2,516-24
år 1,6 1,6 1,6 2,1 2,7 2,125-44 1,4 2,1 1,9

2,3 1,5år 0,8 1,1 0,9 1,0 1,745-64 0,8 1,5
0,9 1,1 1,5 1,1år 0,6 1,1 0,8 0,9 0,765-84

2,2 1,61,6 1,2 1,2 1,8Män 1,0 1,3 1,1
1,3 1,9 2,3 1,8Kvinnor 1,0 1,8 1,2 1,4 1,2

1,81,3 1,4 1,8 2,3Ensamboende 1,1 1,8 1,4 1,4
Ensamståendemed

2,61,2 2,0 1,6 2,6 3,8barn 2,0 2,6 1,5
Samboendeutan

0,9 1,7 1,7 10,8 l 1,3 0,9barn 1
Samboendemed

2,2 2,7 1,91,9 1,5 1,2 1,3 1,4barn 1,1
1,61,2 1,3 1,1 1,2 1,8 2,1Föddai Sverige 1,0 1,6

2.8 2,2födda 2,2 1,8 1,5 1,7 1,5 2,1Utrikes 1,4
1,3 1,2 1,3 1,9 2,3 1,7Samtliga 1,0 1,7 1,3

MalmöregionenGöteborgsregionen
Låg- Låg- SummaSumma Hög- Medel-Hög- Medel-

inkomst- inkomst- inkomst-inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområdenområdenområdenområden

1,5år 0,9 2,1 1,5 1,3 0,9 2,116-24 1,3
1,8 2,0 1,6år 1,8 1,5 2,0 1,6 1,525-44

45-64år 1,2 1,0 1,2 1,7 1,11,0 1,7 1,1
1,0 1,0 1,0 0,9år 1,0 1,0 1,0 0,965-84

1,6 1,21,6 1,2 1,4 1,1Män 1,4 1,1
1,2 1,3 1,8 1,41,2 1,3 1,8 1,4Kvinnor

1,8 1,41,6 0,9 1,8 1,4 1,6 0,9Ensamboende
Ensamståendemed

1,8 1,20,4 1,8 1,2 1,2 0,4bam 1,2
Samboendeutan

1,4 1,31.3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5barn
Samboendemed

1,8 1,21,0 1,8 1,2 1,0 1,5barn 1,5
1,8 1,31,8 1,3 1,3 1,2Föddai Sverige 1,3 1,2

1,6 1,6 1,6 1,5Utrikesfödda 1,6 1,6 1,6 1,5
1,2 1,31,2 1,3 1,3 1,7Samtliga 1,3 1,7

återfanns isin bostadhögsta andelen missnöjd medDen som var
Stockholmsområdet, både förhållande övrigai till övriga riket samt
storstadsområden. ensamstående med barn denDe var grupp som var

låginkoms-då framför boende imissnöjd med bostaden och alltmest
tornråden.

boende imissnöjet med bostaden blandGenerellt störstsett var
låginkomstområden.
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bostadsområdetMissnöje med egna
Riket Stockholmsregionen
Övriga Stock- Malmö- Göte- Hela Hög- Låg-Medel Summa
Sverige holms- regionenborgs- landet inkomst-inkomst-inkomst-

regionen områdenregionen områdenområden
år16-24 1,0 1,8 1,0 1,3 1,2 1,4 1,9 2,1 1,8

25-44år 1,0 1,6 1,1 1,4 1,2 1,1 1,5 2,5 1,6
år45-64 0,7 1,2 0,8 1,3 0,8 0,9 1,1 2,1 1,2
år65-84 0,5 1,0 0,7 0,6 0,6 0,9 1,0 1,3 1,0

Män 0,8 1,3 0,9 1,1 0,9 1,1 1,3 2,0 1.3
Kvinnor 0,8 1,4 1,0 1,2 1,0 1,0 1,4 2,1 1,4
Ensamboende 0,8 1,4 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 l 1,4
Ensamståendemed
barn 1,2 2,0 0,5 1,6 1,4 0,5 2,0 3,5 2,0
Samboendeutan
barn 0,7 l 0,9 1,2 0,8 0,9 1,3 1,3 1,1
Samboendemed
barn 0,9 1,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,6 2,8 1,5
Föddai Sverige 0,8 1,3 0,9 1,2 0,9 1,0 1,3 1,9 1,3
Utrikesfödda 1,1 1,8 1,1 1,2 1,3 1.3 1,4 2,5 1,8
Samtliga 0,8 1,4 0,9 1,2 1,0 1,0 1,3 2,1 1,4

Göteborgsregionen Malmöregionen
Låg-l-lög- Medel- Summa Låg-Hög- Medel- Summa

inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst- inkomst-
områdenområdenområden områdenområdenområden

år16-24 1,2 1,0 1,8 1,3 1,2 1,0 1,8 1,3
25-44år 1,0 1,6 2,0 1,4 1,0 1,6 2,0 1,4

år45-64 1,0 1,4 1,7 1,3 1,0 1,4 1,7 1,3
65-84år 0,4 0,7 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6
Män 1,0 1,0 1,5 1,1 1,0 1,0 1,5 1,1
Kvinnor 0,9 1,5 1,6 1,2 0,9 1,5 1,6 1,2
Ensamboende 0,9 0,8 1,6 1,1 0,9 0,8 1,6 1,1
Ensamståendemed
barn 2,0 3,3 1,0 1,6 2,0 3,3 1,0 1,6
Samboendeutan
barn 0,9 1,4 1,21,5 0,9 1,4 1,5 1,2
Samboendemed
bam 1,0 1,6 1,8 1,1 1,0 1,6 1,8 1,1
Föddai Sverige 1,0 1,2 1,6 1,2 1,0 1,2 1,6 1.2
Utrikesfödda 0,8 1,2 1,4 1,2 0,8 1,2 1,4 1,2
Samtliga 1,0 1,2 1,6 1,2 1,0 1,2 1,6 1,2

Samma missnöjda ocksåmed bostaden miss-grupper som var var
nöjda bostadsområdet,med ensamståendedvs de med barn ivar en
förhållande till andra missnöjd Missnöjet med bo-grupper grupp.
stadsområdet låginkomstområden.bland boende istörstvar
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deeffekterekonomiskaInventering avav
bostadsområdetårens utveckling isenaste

i MalmöHolma

Sammanfattning

ef-ekonomiskaberäkningarutredningFöreliggande presenterar av
bostadsområdet Holma iårens utveckling idefekter senasteav

års pris- ochårliga i 1995värdeeffektemasBeloppenMalmö. anger
sammanfattar inventeringen. DeNedanstående tabelllönenivå. an-

räkenskaper el-säkerhet. del baserasvarierar i Engivna beloppen
ochbedömningarerfarenhetsgrundademedan andraler statistik, är

uppskattningar.schablonmässiganågra ochmycketär grova
miljoner kronortill 27beräkningarnade gjordaTotalt summeras
samhällsekono-år. storleksordningen deDenna angersummaper

åtgärderna i Holma. Konse-har skapatvidtagnademiska värden som
bostadsområden iandrahåll, hänt ivadandrakvenser t somex

ingår beräkningen.inte iåtgärderna i Holma,till följdMalmö av

årens utveckling ieffekterekonomiska de senasteTabell över av
bostadsområdet i Malmö:Holma

Mkr/årMkr/år
1,2självforvaltningenVärdetMinskning stölder och avav

4,6skadegörelse
Värdet0,5hushållenFör av egna

1,0fritidsaktiviteter3,8För MKB
0,1I skolan

vårdkostnader 0,5Minskadeområdets 0,2butikerI
0,5socialtjänsten0,0 InombusstrafikenI
0,5socialtjänstenInom

sjukvården 0,0Inom
förMinskade kostnaderochSänkt vakansgrad

0,9rättsväsendetpolis- och8,8omflyttning
0,35,0 PolisenMinskad vakansgrad
0,63,8 RättsväsendetMinskad omflyttning

ökatVärdetinvesteringar iMinskade av
4,2förvärvsarbete5,5MKBzs fastigheter
1,2Förvärvsarbetei nuläget3,5Planeradeinvesteringar

sjukfrånvaro 0,0Minskad2,0Enligt statliga stimulanspaket
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Inledning

1990-talets första hälft har präglats konjunkturnedgång, kraftigav en
ökning arbetslösheten och nerdragningar inom offentliga sektorn.av
De negativa effekterna denna utveckling har framförallt drabbatav
de i samhället. Miljonprogramsområdena iresurssvaga grupperna
storstäderna har proportionsvis andel de boende tillhörstoren av som
dessa De förutsättningarna för liv i miljonpro-yttre ett gottgrupper.
gramsområdena, mångai dåligafall ingångenredan vid tillsom var
1990-talet, har därmed försämrats. Riskerna för förslumning och so-
cial har ökat. Bostadsområdet Holma i Malmö sådantär ettoro om-
råde. I Holma har emellertid hyresvärden MKB Fastighets AB, i
samarbete med olika offentliga förvaltningar, åstadkommalyckats en
helt utveckling. Metoderna för detta har i all korthet varit fy-motsatt
sisk förnyelse, imageförändring, decentraliserad förvaltning med ny
organisationskultur, införande självförvaltning och utvecklingav av
sociala nätverk bland de boende. åtgärdernaDe vidtagna och deras
resultat finns beskrivna i olika återgesoch inte här.närmarerapporter

Storstadskommittén inom Socialdepartementet har KERAB igett
uppdrag beräkning olikagöra ekonomiska effekteratt deen av av

årens utveckling i Holma. Följande förutsättningarsenaste har gällt
för uppdraget.

Utredningen begränsas till beräkna ekonomiska konsekvenseratto
de olika insatser områdetgjorts i hyresvärden MKB,av som av av

de boende och offentliga förvaltningar. Den inte kostna-tarav upp
derna för åtgärderdessa och såledessyftar inte till kom-göraatt en
plett lönsamhetsberäkning. Vidare den till beräkningaravgränsas

uppfyller tvåföljande villkor, vilket innebär den inte görsom att
anspråk visa de totala ekonomiska effekterna för sigatt vare
samhällsekonomin i dess helhet någoneller dess olika sektorer.av
Det ska sig direkta ekonomiskaröra effekter i Holma, d för-om sv-
ändringar kostnader eller någonintäkter för intressent områ-iav
det, exempelvis de boende, hyresvärden MKB, butikerna ornrå-i
det och de offentliga verksamheter betjänar området. Konse-som
kvenser på håll,andra vad hänt i bostadsområdenandrat ex som
i Malmö till följd utvecklingen i ifrån.Holma, bortsesav
Kostnads- eller intäktsförändringama ska samhällsekono-vara-
miska vinster eller förluster, d tillskott eller bortfall realav s av re-

Förändringar enbart finansiella, hushållensär tsurser. attsom ex
försörjning betalas AMS eller försäkringskassan i stället förav av
socialtjänsten, inte med.tas
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skillnader mellan före ochekonomiska förändringarnaDe avsero
bostadsbestånd.självförvaltningen iefter införandet MKB:sav

inte nöd-för ekonomiska kalkylema behöverGrunduppgifterna de
år, mån det praktiskttill speciella i denvändigtvis knytas ärmen

år efter.år 19951992 före ochska representerarepresentera
får på detaljer eller det saknasInventeringen inte fastna rä-atto

ifrån.utgå Subjektiva bedömningarstatistikkenskaper eller att
kalkylgrunder.erfarenheter duger Jämnagrundas somegnasom

avrundad uppskattning.kronor räckerhundratal tusen som
årsårskostnader i 1995Förändringarna ska redovisas pen-somo
omräk-penningvärdet neutraliserasningvärde. Olikheter i genom

Investeringar och andrakonsumentprisindex.ning med hjälp ty-av
årligengångsbelopp annuitet. reala kal-omräknas till Denper av

dåska 5 %.kylräntan vara

bistå olikaföretaget beretthar deklareratMKB sättäratt att om
skulle vilja dju-Storstadskommittén i efterföljande arbete trängaett

frågor bedömningar, vadin i vissa och fram säkrare änta sompare
för utredning.inom dennalegat ramen

fått följande uppgiftsläm-hjälp med inventeringenKERAB har av
arbetsinsatser.framföra tack för derasoch vill detta sätt ettnare

Hyllieområdet, fastighetschef GöranibostadsförvaltningenMKB,o
i sinbostadskonsulent Tina Kjellsten. Dessa harochLarsson tur

från Länstrafiken,inomskaffat uppgifter bl medarbetare MKB,a
Hyllie stads-befattningshavare inomKonsum i Holma och olika

också med deldelsförvaltning. har haft kontakterDe avegna en
nedanstående förvaltningar.

individ- familjeom-stadsdelsförvaltning, ochMalmö stad, Hyllieo
socialsekreteraresektionschef Dahlberg och PeterMatssorgen,

Bodis.
Primärvården, Anderssonavdelningschef JanetMalmö stad,o

vårdcentralen distriktssköterska Anderssoni Kroksbäck, Evasamt
idistriktssköterskemottagningen Holma.

Hvarvenius och plane-aktuarieMalmö stad, Stadskontoret, Kenneto
Ardmar.ringssekreterare Anders

Polisområde polisdistrikt, polisinspektörMalmö, Limhamnso
Tommy Berggren.
Ãklagarmyndigheten överåklagare Adell,bitr Gunnari Malmö,o

Öhman.kansliåklagarebyrådirektör och UllaLiljemarkMargareta
skadechef RolfMalmökontoret,Försäkringsbolaget SKANDIA,o

Håkansson områdeschef Ulf Mohlin.och
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Resultatredovisning

påKostnadsminskningar grund minskning stölderav av
och skadegörelse

Minskning stölder och skadegörelseav som
hushållendrabbar Mkr/år0,5

Försäkringsbolaget SKANDIA, MKB samarbetar med för attsom
kunna erbjuda förmånligahemförsäkringar med premieavgifter, har
undersökt deras statistik fåkan användas för fram använd-att ettom
bart skattningsunderlag för denna minskning, såhar funnit attmen
inte fallet. Som dåhelt bedömningär här minsk-antas atten egen

hushållenningen för uppgår år.till 0,5 Mkr Det imotsvararper ge-
nomsnitt år.300 kr familj och Uppskattningen grundas denper
allmänna positiva områdetutvecklingen i det gäller stölder ochnär
skadegörelse områdetoch inrymmertotalt drygt 1.600 familjer.att
SKANDIA denna bedömning sannolikt inte innebärattanser en
överskattning. Man har allmän uppfattning positiv för-atten egen en
ändring inträffat och skadeersättningen inbrott/stöld ivet att per ge-

uppgårnomsnitt till 13- 14 tkr tillfälle de skadorna,när överstoraper
50 tkr, borträknade.är

Minskning stölder och skadegörelse drabbar MKBav som
Mkr/år3,8

MKB bolagets kostnader för områdetvandalisering i harattanger
frånsjunkit tidigare år4 Mkr till 0,2 Mkrnu per

Minskning stölder och skadegörelse i skolanav
Stadsdelsförvaltningen områdesansvarigeHyllies för skolan har upp-

Vandaliseringskostnaderna i gåttHolmaskolan till ungefärgett att ner
25 % dåvad de tidigare, de uppgick till hundraett tusenav var par

år.kronor Försiktigt räknat innebär detta sänkning minstper en
etthundra år.kronortusen per

Minskning områdetsstölder och skadegörelse i butikerav
Mkr/år0,1

Konsumbutiken områdetsi Holma butik. Dessutom finnsär största
liten ICA-butik och liten torghandelsbutik. positivaDen ut-en en

områdetvecklingen i har inneburit Konsumbutikens omsättningatt
dubblerats. föreståndareButikens har snatterikostnadernaangett att

ungefär oförändrade, vilket innebärär halvering i relation tillen om-
sättningen, medan skadegörelsen från tvåminskat ä hundratusenett-
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Uppskattningsvis innebäringentingkronor tidigare till nästan nu.
årtvåhundra dekronor försänkning cirkadetta tretusen peren

butikerna tillsammans.

i busstrafikenskadegörelseMinskning stölder ochav
Mkr/år0,0

intelokaltrafiken,förLänstrafiken, även att manangersom ansvarar
några påtagliga vandaliseringskostnader i bussarna eller buss-har

inte heller hafthållplatsema hänföras till Holma ochkan att mansom
tidigare.det

på sänkt vakans-Resultatförstärkning för MKB grund av
bostadsbeståndetomflyttning igrad och

Mkr/årpå 5,0minskad vakansgradIntäktsökningar grund av
Förvaltningsområdet Hylliei Holma.har 1.038 lägenheterMKB om-

också drygt 1.000 lägenhe-i Kroksbäck. Av defattar 850 lägenheter
femtiotal outhyrda Lägregenomsnittligti Holma är ettterna numera.

områdetssvårt åstadkommavakansgrad har det visat sig trotsattvara
hundratal flerTidigare hade drygtpopularitet. ett tommamanvunna

år i genomsnitt 45genomsnitt. Hyresintäktenlägenheter i är tu-per
hyresintäktema ökatinnebärför varje lägenhet. Detkronor attsen

år.med cirka 5 Mkr per

på omflyttningminskadKostnadsminskningar grund av
Mkr/år3,8

hyresvärden ungefär 25i lägenhet kostarVarje byte hyresgästav en
under 1-2förlorade hyresintäkterkronor i reparationer ochtusen

månader. med cirka 150omflyttningen har minskatMKB attuppger
företa-år. omflyttningen kostarinnebärhyresgästbyten Det att nuper

år tidigare.ungefär 3,8 Mkr mindre änget per

fastigheterinvesteringar i MKB:sMinskade

Mkr/år3,5investeringarMinskning planeradeav
genomförts iförnyelsesamband med planeringen denI somav

för 150 Mkr. Ge-investeringarHolma räknade företaget med göraatt
samrådi med deplanerade investeringarnasedanattnom man

Investeringskostna-till ungefär 100 Mkr.boende kunde de begränsas
förAvskrivningstiden dessacirka 50 Mkr sparades därmed in.der

år. årlig real kal-till annuitet medberäknas till 25 Omräknatkan en
uppgår 3,5 Mkr.investeringsbesparingama till drygtkylränta %5
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Minskning investeringar till följd statligaav av
stimulanspaket Mkr/år2,0

För stimulera sysselsättningen och för tillgodose angelägnaatt att un-
derhållsbehov då dåoch särskilda satsningar förnyelsegör staten

bostadsbeståndet, SådanaROT-bidrag. stödinsatser riktastexav
främst till de behövande och områdena.nedslitna Genommest att
Holma inte längre sådant område uppskattar MKB dettaär ett att
minskar denna investeringar med i genomsnitt Mkrtyp ettav par per
år. Bedömningen kan ställas i relation till det nuvarande bokförda
värdet området,MKB:s fastigheter i 140 Mkr.ärav som

Värdet självförvaltningen Mkr/år1,2av
MKB:s belöning till de boende för självförvaltningen dels hyresre-är
duktion, dels öronmärkta investeringsmedel. Hyresreduktionen upp-
går till 0,9 Mkr och investeringsmedlen år,till 0,3 Mkr per samman-
lagt 1,2 Mkr. Det beloppet inräknas i denna sammanställning. Det
verkliga värdet självförvaltningen säkerligen betydligtär större.av
Bl kan ovanståendede kalkylpostema räknas dit.a

Värdet de boendes fritidsaktiviteter Mkr/år1,0av egna
Genom införandet självförvaltningen och drivandet nätverk-av av

bland de boende har MKB stimulerat till fritidsaktivitetersprocesser
skilda slag drivs självständigt Trädgårdsföre-de boende.av som av

ningen Krattan, de idéella arbetsinsatserna i Kvinnokaféet och PRO:s
kaféverksamhet i seniorbostadshuset sådanaNejlikan exempel.är
MKB uppskattar drivandet dessa verksamheter med anställdatt av
personal årsarbetare.skulle kräva minst 2 Personal- och kringkostna-
derna för sådanvarje anställd kan uppskattas till 0,5 Mkrgrovt per
år. Värdet de boendes fritidsaktiviteter kan med detta synsättav egna
beräknas till minst år.1,0 Mkr per

VÃRDKOSTNADERMINSKADE

Minskade stöd- och behandlingsinsatser inom social-
tjänstens individ- Mkr/åroch familjeomsorg 0,5
Självförvaltningen och de sociala nätverken tjänar rehabiliteringsom

mångaför deltagarna. Parallellt i tiden med införandeMKB:sav av
dessa aktiviteter har individ- och familjeomsorgen inom kommunens
socialtjänst, Hyllie stadsdelsförvaltning, bedrivit Holmapro-numera
jektet, 1992-94, och därefter Ronjaprojektet. Holmaprojektet ge-
nomfördes i samarbete med arbetsförmedlingen och Försäkringskas-

Ronjaprojektet bedrivs i samarbete med Försäkringskassan,san.
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ochAMI Psykiatrin. viktigt syfteEtt med projekten har varit att
hjälpa människor aktivera sig och komma beroendeatt att ettur av
socialbidrag. Individ- och familjeomsorgen ocksåhar öppen-ett
vårdscentrum områdeti stödjer missbrukare. och social-MKB:ssom
tjänstens aktiviteter månsamordnade sinsemellan. I den aktivite-är

medför från fåmänniskor sig fria eller slipper behovgörterna att av
aktiva stöd- och behandlingsinsatser lediggörs inom främstresurser
socialtjänsten.
Öppenvårdscentrum någonuppfattar inte enda kanatt person anses

sådantha tagit sig beroende till följd de sociala framstegenettur av
området. Fråni sidaMKB:s dock det helt klartäratt attanser man

självförvaltningen mångaoch nätverken människor positivgett en
personlig utveckling. Detta har förebyggande effekt. Hade Holmaen

hållföljt trenderna andra hade antal hamnat i bero-ett ettpersoner
ende de har sluppit. I brist underlag uppskattas här detattsom nu
sammanlagda nuvärdet denna förebyggande uppgåreffekt till 0,5av

år.Mkr per

sjukvårdMinskad Mkr/år0,0

Primärvården någonuppfattar inte det skillnad mellan hur detäratt
tidigare och hur det det gäller Holmabornas behovär närvar nu av

sjukvård.

Minskade kostnader för polis- och rättsväsendet

Mkr/årMinskade forkostnader polisen 0,3

Limhamns polisdistrikt frånbrottsanmälningarna Holmaattuppger
från århar halverats, cirka 400 år1992 till cirka 200 1995. Holma

cirka 5 % hela polisdistriktet. Distriktets personalstyrkautgör av
uppgår årsarbetaretill 29 och dess driftsbudget ungefär 11 mkrär

år exkl bilkostnadema. halvering frånEn brottsanmälningarnaper av
Holma kan årsarbetaredärmed uppskattas frigöra 0,7 och 0,3 Mkr

år inkl bilkostnader för andra arbetsuppgifter inom polisdistrik-per
tet.

åklagarväsende,Minskade kostnader for domstolar,
kriminalvårdrättshjälp Mkr/åroch 0,6

Polisen har drygt 20 % brottsanmälningarna kan beräk-uppgett att av
åklagare.vidare till Minskningen brottsanmälningarna tillnas av

polisen kan därmed ha medfört de inkomna anmälningarnaantas att
åklagarväsendettill år.minskat med 40-50 andelHurst storper av

Åklagarmyndighetens i Malmö totala arbetsvolym detta motsvarar
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sålåter inte använder verk-sig inte bedömas lätt myndighetenattpga
ärenden/målsamhetsmåttet redovisaranmälningar. I stället respman

12.661 ärendenl-diarieförda 1995 hade myndigheten nyapersoner.
mål bedömning,14.761 diarieförda Somoch personer. en grovnya

myndigheten dockgrundad äldre undersökningar, kan attange
målen innehåller anmälan och den andra hälftenhälften endast enav

målmånga förflera anmälningar. anmälningar gällerHur somper
snit-sista hälften dock ingen uppfattningden har änannat attomman

snittet för den sistaligger bra bit konstaterasHäröver atttet omen
Åklagar-så mål 2 anmälningar.hälften 3 blir snittet för samtligaär

30,4 Mkr. 2 anmälningar i snittmyndighetens kostnader 1995 pervar
mål innebära 25.000 anmälningar under 1995 ochskulle en genom-

anmälningar i snittsnittskostnad anmälning 1.200 kronor. 3per
mål under 1995 ochskulle innebära 38.000 anmälningar en ge-per

800 kan rimligtnomsnittskostnad anmälning kronor. Det varaper
1.000 Minsk-genomsnittskostnad anmälning kr.att anta en per

från frigjortningen anmälningar Holma skulle därmed ha resurserav
Åklagarmyn-arbetsuppgifter inom40-50 kronor för andratusenom

digheten.
ocksåfårBrottsminskningen effekter övriga delar rättsvä-av

kriminalvården.sendet, domstolsväsendet, rättshjälpen och Ut-dvs
verksamheterna i statsbudgetengiftsvolymen för de sistnämnda är
så åklagarväsendets.gångertillsammans ungefär 12 Destora som

åklagarväsendet, domstolarna, rättshjäl-sammanlagda effekterna för
kriminalvården brottsminskningen i Holma kan därmedochpen av
uppgåberäknas till 0,6 Mkr.

förvärvsarbeteVärdet ökatav

Ökat Mkr/årförvärvsarbetande i nuläget 1,2antal

behandlingsinsatserminskade stöd- ochI resonemanget ovan om
redovisas hurinom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

igångsättning nätverk-MKB:s införande självförvaltning och avav
myndigheterssocialtjänstens och andratillsammans medsprocesser,

mångaför aktivera Holmaborna, har människorarbete att gett en po-
deltagit i självför-sitiv personlig utveckling. Cirka 350 harpersoner

besöktvaltningen under 1994-95 och ungefär 250 har nät-personer
vågamånga träffaförstaverken. För har detta varit det steget mot att

passivitet och beroende har byttsandra människor. Osäkerhet, mot
påbörjat olikaaktivitet självförtroende. trettiotal haroch Ett personer

tiotalformer reguljär utbildning, inom komvux, och ettt avav ex
Utifrångenomgåttockså resursledarutbildningar.dessa har kortare
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den kännedom har de boende bedöms 4MKB attom personer som
deltagit i självförvaltningen eller nätverken har skaffat sig fasta an-
ställningar 20och drygt tagit sig in arbetsmarknadenatt personer
form olika tillfälliga anställningar. skulle sannolikti En del demav av

ändå,klarat detta det det förefaller inte orimligt häratt anta attmen
övergången påför hälften dem beror till förvärvsarbete utveck-av

bostadsområdet.lingen i Säg tillfälligade anställningarnaatt motsva-
Då årsarbetenhalvtid. hänföras tillkan 7 den nämnda utveck-rar

årsarbe-lingen. Antag vidare lönen och arbetsgivareavgiftemaatt per
uppgick till i genomsnitt 175 kronor, vilkettare tusen motsvarar en

månadslön 11 kronor. Värdet det skapade förvärvsarbetettusen av
då år.beräknas till 1,2 Mkrkan per

Ökat på Mkr/årförvärvsarbetande sikt 3,0antal

Självkänsla framtidstro viktiga förutsättningar föroch fler Hol-är att
mabor ska komma in arbetsmarknaden konjunkturen blirnär

sådan framgåttpersonlig utveckling harEngynnsammare. som ovan
genomgått.antal människor Antag 30 fler Holmabor harett stort att

årförvärvsarbete vad falletskulle varit utveck-äntreom som om
lingen i Holma efter 1992 och fram till inte inträffat. Antag attnu

årsarbeten lönenivådetta 20 med denmotsvarar samma som ovan
år, års-angivna. förvärvsarbetetVärdet 3 175 kronortusenav om per

arbete, omräknat till nuvärde med % kalkylränta, 1505 real drygtär
årsarbetenkronor. För 20 blir detta nuvärde 3,0 Mkr.tusen ett

sjukfrånvaro Mkr/årMinskad 0,0

Sjukfrånvaro ocksåinnebär minskat förvärvsarbete och därmed
sådantminskat värde arbete. Under perioden 1991-94 har sjuk-av

frånvaron minskat med 18 % i holma bara 8 % i malmö hel-mot som
någotfinnshet. Det dock inte vägande skäl för den mins-att anta att

sjukfrånvaronkade effekt självförvaltningen och nätverk-är en av
förvärvsintensiteten sjunkitDen beror attsprocessema. snarare

snabbare i Holma under tid i Malmö helhet. HolmaIänsamma som
från frånsjönk den 58 % till 38 % och i Malmö helhet 75 % tillsom

62 %. Det blev helt enkelt relativt färre förvärvsarbetandesett perso-
således sjukfrånva-i Holma kunde sjuka. Här antas attner som vara

påverkats.interon
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