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S TÄDER , KOMMUN ER OCH LAND STING – I MÖTE T MELLAN
HISTORIEN OCH FRAMTIDEN

Kommuner och regioner spelar en viktig roll i det svenska samhället.
Kommunsektorn har ett brett och omfattande ansvar och svarar för ungefär
en fjärdedel av BNP, hälften av den offentliga sektorns utgifter och en
fjärdedel av sysselsättningen. Det finns starka motiv för denna decentraliserade samhällsorganisation. Den kommunala självstyrelsen syftar ytterst
till att stärka demokratin och att göra den offentliga verksamheten mer
effektiv. Frågor ska avgöras nära de medborgare som berörs och av
politiska församlingar som de själva har valt. De förtroendevalda ska
kunna grunda besluten på sin kunskap och överblick över lokala och
regionala förhållanden och på breda och kontinuerliga kontakter med
medborgarna. Därmed förväntas de kunna göra kloka avvägningar mellan
olika behov och intressen och utforma verksamheten efter förutsättningarna i den egna kommunen eller regionen. När kommuner och regioner
prövar olika lösningar får de samtidigt möjlighet att jämföra sig med och
lära av varandra. Det skapar i sin tur förutsättningar för innovationer och
ökad effektivitet.
Men ett minst lika viktigt motiv är de historiska erfarenheterna av
kommunsektorns förmåga att ta sig an de behov och hantera de uppgifter
som samhällsutvecklingen medfört. Självstyrelsen har djupa historiska
rötter. Den växte fram i ett glesbefolkat samhälle där den stora majoriteten
levde på landsbygden och i relativt små hushåll. Det innebar att människor
var tvungna att gemensamt söka tillgodose behov och hantera problem
som låg utanför det egna hushållets förmåga. Utifrån ett starkt och uppenbart egenintresse var man beredd att ta ansvar givet att man också hade
insyn och inflytande över de beslut som fattades. Den långa traditionen av
lokalt ansvar och beslutsfattande vid sockenstämmor och rådstugor gav
erfarenheter som var viktiga underlag i samband med 1862 års kommun11
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reform. Sedan dess har samhället genomgått djupa och dramatiska
förändringar, som nya livs- och försörjningsmönster, ett förändrat näringsliv, övergång till demokrati, ökad välfärd och en kontinuerlig urbanisering.
I takt med samhällsutvecklingen har kommuner och landsting/regioner
successivt tagit sig an nya uppgifter och stora förändringar har genomförts
av deras struktur, organisation och arbetssätt. Den decentraliserade samhällsmodellen har dock visat sig robust och kommuner och landsting kunnat
hålla fast vid sitt grundläggande uppdrag – att ge människor möjlighet att
gemensamt ta ansvar för att skapa ett väl fungerande samhälle.
Kommuner och regioner har således ett brett uppdrag med en rad uppgifter som rör välfärd och lokal och regional samhällsutveckling. Man ska
också upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner, skapa goda
möjligheter för medborgarnas delaktighet och utforma den politiska styrningen så att folkviljan förverkligas. Det förutsätter att man är väl förankrad
i nuet samtidigt som man har god beredskap för att möta framtiden. Detta
får dock inte innebära att man tappar det historiska perspektivet.
Historien innebär en viktig påminnelse om värdet av en lokal och regional nivå som har kapacitet att klara sina uppgifter och att hantera nya
utmaningar. Jag vill påstå att historien visar att den nationella nivån
kommer att vara oförmögen att hantera viktiga samhällsproblem om man
inte har kommuner och regioner med stor handlingsfrihet och vilja och
förmåga att ta ansvar. Jag befarar att staten lurar sig själv om den tror att
den avgörande kunskapen enbart finns på den nationella nivån och att
statlig detaljstyrning skulle utgöra ett reellt alternativ till en levande kommunal självstyrelse. Istället anser jag att vi kanske idag mer än någonsin
behöver en samverkan mellan samhällsnivåerna grundad på tillit. Här
finns för övrigt en lång historisk erfarenhet av en sådan interaktion att ta
till vara.
För 100 år sedan tog dåvarande Stadsförbundet initiativ till att bilda ett
stadshistoriskt institut. Det var ett uttryck för en förståelse av historiens
betydelse utifrån de frågor och perspektiv som då var aktuella. Sedan dess
har institutets verksamhet utvecklats och utformats på olika sätt under
olika perioder. Långt innan universiteten hade erhållit sin tredje uppgift
etablerades ett samarbete och en nära anknytning till Stockholms
universitet. Insikten inom Sveriges Kommuner och Landsting och dess
föregångare om historiens betydelse har varierat liksom viljan och
12
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förmågan hos kommuner, landsting och regioner att lära av historien. Men
jag är glad över att institutet lever vidare och har utvecklats och att man i
år kan fira sitt 100-årsjubileum!
Jag är övertygad om att kommunhistorisk forskning har en viktig roll
att spela när det gäller att skapa en bättre förståelse för samhällsutvecklingen och ge oss perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Det
finns visserligen alltid en risk att man helst lyfter fram den forskning som
bekräftar den egna världsbilden – oavsett om det handlar om att tolka
skeenden i det förgångna eller att söka stöd i den dagspolitiska debatten.
Men ett sådant förhållningssätt ger enbart kortsiktiga vinster. Däremot
anser jag att en öppen dialog mellan å ena sidan en orädd och om så krävs
obekväm forskning och å andra sidan praktiker i form av politiker och
tjänstemän på såväl lokal och regional som nationell nivå kommer att
tillföra viktiga insikter hos alla parter. Här är jag övertygad om att Stadsoch kommunhistoriska institutet kommer att kunna spela en fortsatt
viktig roll.
Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
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