KRÖNIKAN

Aningslöst i Almedalen
Vid sidan av kommunernas akuta krishantering är frågor om struktur och finansiering de allra viktigaste på agendan – även om kommunministern hävdar att
sektorn saknar strukturproblem. Det skriver tidigare vd:n för Kommuninvest,
Lars M Andersson, i en summering från Almedalsveckan i Visby.
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ör drygt en månad sedan ägde sommarens
stora ”åsiktsevent” rum i Visby. Det var
första gången jag var på Almedalsveckan
och jag försökte hinna med så många seminarier som möjligt. Fram emot slutet på
veckan kände jag mig ganska utsliten och översköljd
av information, åsikter, synpunkter och kommentarer.
Den sida av Almedalsveckan som jag blev mest
imponerad och glad över var alla engagerade ungdomar. Överallt pågick arrangemang av ungdomar, för
ungdomar. Jag såg bland annat många unga, mestadels
tjejer, som var bland de bästa debattledarna under
veckan.
JAG VAR I Visby i egenskap av styrelseordförande för

GÄSTKRÖNIKÖREN

Arbetsmiljöforum. Vi hade två välbesökta seminarier
om integration och likabehandling i arbetslivet under
medverkan av bland andra Gudrun Schyman och
Claes Borgström. Båda mycket kunniga debattörer,
som gav perspektiv på vägen mot likabehandling. Jag
måste också nämna ett annat seminarium om integrationsfrågor som jag hade nöjet att lyssna till. Det hade
rubriken ”Hörru! Jag är också svensk!” och var ett
arrangemang av Svenska muslimer för fred och rättvisa. Debatten var härligt uppkäftig och uppfriskande.
Det är bedrövligt att vi inte kommit längre när
det gäller att ta vara på den kraft som invandrare till
Sverige utgör. Jag tror att det i grunden inte är en
fråga om en integrering till ett svenskt samhälle, utan
insikten av styrkan av ett mångkulturellt
samhälle. Mera mångfald – mindre
enfald!
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I ALMEDALEN GICK jag med
stort intresse för att höra om Offentlig – Privat Samverkan, OPS.
Jag reagerade starkt på de okritiska
framställningarna om alla påstådda
fördelar för kommunerna om man
använder OPS. Man får det att låta
som om manna kommer att falla

från himlen, när istället en OPS-lösning per definition
innebär ökade kostnader för den offentliga sektorn.
Arbeta istället på att förbättra upphandlingsrutinerna
och låt Kommuninvest sköta finansieringen.
Finanskrisen har ju verkligen visat värdet av ”kommunbanker” runt om i Europa. Under det senaste året
har jag haft nöjet att vara en av rådgivarna i processen
att skapa en ny ”kommunbank” i Frankrike. Det är
ett otroligt spännande projekt med många politiska
utmaningar. Med hårt arbete från projektledarnas sida
ser det nu ut som om man snart kan starta verksamheten.
SKL : S EKONOMISK A SEMINARIUM var mycket
välbesökt. Många mer eller mindre kända politiker
satt både i panelen och publiken. Det fanns en stor
majoritet i panelen för att regeringen nu borde öka
överföringarna till kommunerna för att undvika
ytterligare minskning av offentliga jobb och för att
stimulera investeringar. Kommunminister Mats Odell
höll dock emot och pratade om avlägset framtida
förändringar av den kommunala skattebasen. Bland
annat hade han varit i Tyskland och tyckte att den
kommunala beskattningen av juridiska personer var
mycket bra. Det verkar som om kommunministern
inte kommer ihåg att vi i Sverige avskaffade den kommunala beskattningen av företag därför att den gav allt
för stora skillnader i ekonomiska förutsättningar från
kommun till kommun. Mats Odell sa också ”vi har ju
inga strukturella problem i kommunsektorn”.
Där tycker jag att han har helt fel. Jag tror att frågorna om struktur och finansiering är de viktigaste
för kommunerna nu, naturligtvis vid sidan av den
akuta krishanteringen. Välfärdens framtida finansiering kommer bland annat att kräva att strukturfrågorna uppmärksammas och att primärkommunernas
roll stärks medan den statliga detaljinblandningen i
kommunal verksamhet upphör. Om strukturfrågorna
glöms bort riskerar Sverige att förlora det effektiva lokala självstyret, som under 1900-talet har möjliggjort
näringslivets framgångar och välståndsökningen.

”Jag reagerade starkt på de okritiska
framställningarna om alla påstådda
fördelar för kommunerna om man
använder OPS.”

