Medborgare inte kunder
Vid pass tjugofem personer satt som åhörare på senaste kommunfullmäktige i Trelleborg. Jag
var en av dem. Alliansens ståndpunkt är uttalad i pappren, så även socialdemokraternas.
Däremot vet man vet aldrig hur sverigedemokraterna tänker ställa sig. Därför blir det en hel
del argumenterande och ajournerande. Vågmästarpartier får alltid oproportionerligt stort
utrymme. Medborgarförslagen har däremot nästan dubblerats i år jämfört med tidigare år, 53
stycken var inlämnade fram till 16 september.
”Det är så dumt, så det måste vara en politiker som sagt det”. Den sortens uttalande hör man
ofta. Jag är faktiskt hjärtinnerligt trött på sådant prat. Det finns nog inget svårare än att leda
ett land eller en kommun. En ordförande har en grannlaga uppgift. Det gäller att fatta ett klokt
och väl avvägt beslut som följer lagstiftningen och gagnar medborgarna. Man måste förstå
och förklara samband och konsekvenser för alla dem som sedan ringer hem till en och vill
veta hur det gick. Att kverulera i en fråga är ingen konst, men att få ihop helheten till det bästa
för kommunen utan att bortse från sitt partis grundläggande ståndpunkter, det är det skickliga
eller oskickliga. Att styra ett samhälle är mycket mer komplext än att leda ett företag.
Företagande har ytterst bara ett mål, att tjäna pengar. Att leda ett samhälle har flera, ibland
motstridiga mål.
Det finns maktfullkomliga och bobbiga politiker och makthavarna måste hela tiden granskas,
annars blir de lätt korrupta. Närmast politikerna finns deras jasägare. Det räcker inte att lyssna
bara på dem. Nonchalanta politiker finns förstås också. De som öppnar kuverten med
handlingarna under mötet, de som inte behöver svara på frågor. Men att reflexmässigt misstro
politikers avsikter är barnsligt.
Margaret Thatcher uttalade en gång de märkliga orden ”det finns inget sådant som samhälle”.
Men man kan inte driva ett land eller en kommun som ett företag. Det har blivit vanligt att
tala om kommuninvånarna som kunder. Det tycker jag är fel. Jag sålde inte bygglov, jag reade
dem inte heller till jul. Kommuninvånarna är inte kunder, vi är mer som medlemmar i en
förening. God service ska vi däremot förvänta oss. Vi har ett samhälle för att lösa
gemensamma problem, sådana som vi inte kan lösa individuellt på egen hand. Det gäller
skolor, vatten och avlopp, infrastruktur. Utan regler för vad man får bygga och var, blir det
inte god grannsämja, inte heller trevligt eller funktionellt, tro mig. Att bygga samhälle betyder

just det. Att skapa ramar för våra liv. Allra först kommer att skapa lag och ordning. Ge
trygghet. Utan lagstiftning, spelregler, har vi inget samhälle.
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