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Politik och förvaltning 

 Över en miljon tjänstemän i offentlig 
förvaltning 

 Ca 38 000 förtroendevalda 

 Förvaltningen har växt, förtroendevalda har 
minskat 

 Från lekmannastyre till professionalisering 
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Ert uppdrag:  

 att bevaka och driva medborgarnas 
gemensamma intressen – allmänintresset – 
gentemot särintressen och egenintressen.  

 …eller kanske snarare att BALANSERA 
särintressen mot varandra. 

 att övervaka de byråkratiska 
beslutsprocesserna och förhindra 
maktmissbruk och korruption. 
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 Att komplettera beslutsprocessen med 
andra erfarenheter, insikter, 
lokalkännedom. 

 Att utgöra informationskanal mellan 
medborgare och kommun. 

 
 

 
 

Ni är  
folkets ögon 
och öron i 

förvaltningen! 
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Ytterligare argument för lekmannastyre: 

 Stärker de folkvaldas kompetens om hur 
verksamheter fungerar i praktiken –  
förutsättning för bra politiska beslut 
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Hur ska en nämnd fungera? 

 Ni är med och formar – finns inte ett facit  

 Hur se till att lyfta blicken från 
individärenden? Kvalitetssäkring 

 Demokratin behöver nyfikna politiker! 

 Om ni inte ställer frågor får ni inga svar 
(och som ni frågar får ni svar) 
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 Hur kan ni tillsammans bli en lärande 
organisation som utvecklar omsorgen för 
människor i utsatta situationer? 
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 Uppföljning och utvärdering – hur ser det ut 
i vår stadsdel? Hur gör andra? Vilka 
systematiska uppföljningar görs och 
behövs? 

 

 
 

 
 

GP mars 2015:”Skydd av utsatta barn totalsågas”   
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 Samverkan – vad krävs för att människor 
ska få den hjälp de behöver oavsett hur den 
organiserats? 
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Politikerchecklistan.se 
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 Kunskapsstyrning och kunskapsbaserad 
praktik – vad innebär det för politiker? 
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När budgeten inte går ihop är det 
stora trumman och blåljus. Det är 

en katastrof på gång! Men varför är 
det bara ekonomi som får så stora 

reaktioner? Om vi inte ger 
medborgarna det de behöver och 

har rätt till, borde det inte vara lika 
stor utryckning då? 

 


