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Välkomna till NATKOM:s 

årliga konferens

Strömstad, 13-14 oktober

Cutback management –
Reducerandets Paradoxer 

Den oreducerbara helheten

Analysinstrumentens paradoxer

Frifräsarparadoxen

Sagosyndromet

Deltagandets paradox

Den paradoxala glömskan

Produktivitetsparadoxen

Mandat utan pengar dilemmat

Effektivitetsparadoxen

Fler???

Implementation of an idea

Practice 
at 

A

Story about 

A

B:s 

Problems

Conditions

Institutions

Practice 
at

B

Practice at A is different from practice at B!

Bakgrund – krisen kom och gick

• Från kommunalekonomisk kris till hantering av 

förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga 

situationer

– Augusti 2008: Stabilt, debatt om tvåprocentsmålet

– Hösten 2008: Nya skatteutfallsprognoser, krisen var här och då 

blev balanskravet föremål för debatt

– Hösten 2009: krisen kommer av sig, ”Business as usual”

– 2010: Stora överskot men oro inför framtiden:

• De fem kommunforskningsinstituten i landet och 47 

deltagande kommuner

Programmets syfte

• Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling i samverkan 

mellan medverkande kommuner och 

forskningsinstitutioner

• Utvinna kunskaper om kommuners agerande vid 

besvärliga situationer

– Kunskapsbas inför nästa gång

– Kunskaperna skall få genomslag i undervisningssammanhang

Programmets struktur, 2010-2013

• Referensram 2010

• Portalstudie 2010

– Samtliga medverkande kommuner, nästan 200 intervjuer

– Portalstudiekonferens 25-26 november 2010 (Linköping)

• Temastudier 2011-2012

– Konferens 13-14 oktober 2011 (Strömstad)

– Konferens hösten 2012 (?)

• Slutrapport våren 2013

• Rapporter och kontinuerlig information www.natkom.se
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Program

Den 13 oktober

13.00 Välkommen!

13.30 Presentation temastudie

15.00 Kaffe

15.30 Workshops 

16.45 Samling för gemensam aktivitet 

med efterföljande middag

15.30-16.45 Workshops

• Förklaringar av framgång

• Demokrati och politisk handlingskraft

• Samverkan som strategi

• God ekonomisk hushållning bortom 

utjämningssystemet

Program

Den 14 oktober

08.30 Samling och fortsättning

workshops

10.00 Kaffe

10.30 Avslutande summering

12.00 Lunch 

08.30-10.00 Workshops

• Samarbete mellan politiker och tjänstemän 

(Furholmen)

• Tillväxt som strategi för kommunal 

utveckling (grupprum)

• Bokslutspolitik i den kommunala världen 

(Rossö)

• Styrning, organisering och kontinuerlig 

effektivitet (här)


