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VAD ÄR KOLV?
Förvaltningshögskolan
har sedan 1995 ett samarbetsavtal med kommuner
i Göteborgsregionen och
Västra Götalandsregionen.
Samarbetet kallas KOLV
(”Kommuner Och Landsting i
Västsverige). KOLV bidrar till
utveckling av forskning och
utbildning vid Förvaltningshögskolan och har varit av
stor betydelse för institutionens
expansion och kvalitetsutveckling.
En viktig del av samarbetet
är finansiering av professurer.
Nuvarande KOLV-professorer
är Stig Montin och Rolf Solli
som representerar olika delar
av ämnet offentlig förvaltning.
Samarbetskommunerna
bidrar också med goda råd
om inom vilka forskningsoch utbildningsområden
satsningar ska ske.
En annan viktig del av
KOLV-samarbetet är
Förvaltningshögskolans råd
för forskning och utbildning.
Rådet träffas flera gånger
per år och fungerar som ett
rådgivande organ till Förvaltningshögskolan i strategiska frågor. Rådet delar också ut
Förvaltningshögskolans pris för nyttiggörande av forskning.
KOLV finansierar också fertalet satsningar inom forskningskommunikation, bland annat
lunchseminarier samt det årliga eventet Förvaltningshögskolans dag. Ungefär en gång
vartannat år genomförs också en studie- och konferensresa. Det här är en sammanfattning
av den senaste av dessa resor.
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Måndag kl 18:46; Birmingham, sett från hotellet.
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Louise Skoog, sekreterare i Rådet

Text: Louise Skoog och Henrik Sandgren
Bilder och Layout: Henrik Sandgren

Tisdag kl 14:25; Rådets ordförande Kristian Vramsten fotograferar
omgivningen utanför INLOGOV i Birmingham.

3

UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM

DE MONTFORT
UNIVERSITY

Institute of Local Government studies
(INLOGOV), University of Birmingham

Local Governance Research Centre (LGRC),
De Montfort University
De Montfort university i Leicester är döpt efter Simon
de Montfort, en engelsk greve som levde på 1200talet och som grundade landets första parlament år
1265. Det forskningscenter vi besökte heter Local
Governance Research Centre (LGRC) och är en del
av De Montfort University i Leicester. LGRC är en
tvärvetenskaplig forskningsmiljö som arbetar i nära
samverkan med kommuner och andra offentliga
organisationer för att generera kunskap som är såväl
forskningsrelevant som samhällsrelevant. De är ofta
anlitade som experter, utvärderare och granskare av
offentlig verksamhet.

Deras forskning är särskilt inriktad på frågor som
berör kommuner och regioner, och under vårt besök hos
LGRC fick vi träffa forskare som kunde berätta om
studier om lokalt politiskt ledarskap, nya roller för
kommunchefer samt medskapande och lokal demokrati.
Utöver våra möten med forskare och universitetsrepresentanter, bjöd LGRC även in representanter
från kommunerna i området som berättade om sina
erfarenheter.

Insitute of Local Government studies är en del av
University of Birmingham. Universitetet grundandes
år 1900 och räknas idag till ett av de mer framstående
universiteten i Storbritannien. INLOGOV grundades
1964 och har en tradition av att verka i nära samverkan
med offentlig sektor. På institutet samlas forskare med
olika forskningsbakgrunder kring ett gemensamt
intresse för politik och förvaltning på regional och lokal
nivå. Under vårt besök på INLOGOV fick vi lära oss
mer om relationen mellan stat-kommun, finansieringsprinciper och granskningssystem i Storbritannien. Det
var också INLOGOV som hjälpte oss att arrangera
besöket hos Birmingham City Council.

VI BESÖKTE INLOGOV DEN 25 JUNI (FÖRMIDDAG)
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VI BESÖKTE LGRC DEN 26 JUNI (HELDAG)

SCHEMA
AVFÄRD 24 JUNI:
HEMFÄRD 27 JUNI:

LANDVETTER, KL. 09:50
BIRMINGHAM, KL 13:10

ANKOMST: 		
ANKOMST:		

Jurys Inn, Birmingham

Gemensam lunch

Eftermiddag

Jurys Inn, Birmingham

Genomgång av resans upplägg
samt introducerande seminarium
om likheter och skillnader mellan
Sverige och Storbritannien

Eftermiddag

Jurys Inn, Birmingham

KOLV-möte

Måndag 24 juni Lunch

Middag
Tisdag 25 juni

Gemensam middag

Förmiddag

INLOGOV

Presentationer på temat granskning av kommuner och offentliga
finanser

Lunch

Campus

Gemensam lunch, därefter rundtur
på campus

Eftermiddag

Birmingham City Council Rundtur i kommunhuset och
samtal med representanter från
kommunen

Kväll
Onsdag 26 juni

BIRMINGHAM, KL 12:30
LANDVETTER, KL. 17:45

Middag och kväll på egen hand

Förmiddag

LGRC, Leicester

Presentationer på temat politiskt
ledarskap, relationen mellan politiker
och tjänstemän samt politiskt deltagande

Lunch

I universitetets lokaler

Gemensam lunch

Eftermiddag

LGRC, Leicester

Fortsättning på förmiddagens
aktiviteter

Middag
Torsdag 27 juni Förmiddag

Gemensam middag
Hemfärd
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Måndag kl 15:04; Louise Skoog är forskare på Förvaltningshögskolan och sekreterare i KOLV. Det är
hon som varit huvudansvarig för resans genomförande. Här presenterar hon resans syfte och upplägg.
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MÅNDAG
Efter en förmiddags resande
ankom gruppen till hotellet i
Birmingham där det hölls presentationer av Förvaltningshögskolans forskare, följt av
att möte med rådet.
Presentationer och möte på hotellet
Vid ankomst på hotellet i Birmingham presenterade Louise Skoog resans upplägg och syfte,
därefter hölls presentationer av Förvaltningshögskolans forskare Sting Montin och Rolf Solli om
likheter och skillnader mellan svensk och engelsk
förvaltning. England har i flera avseenden ofta
varit en föregångare och trendsättare, inte minst
när det gäller populärkultur men även i viss mån
offentlig förvaltning. Samtidigt är skillnaderna
stora och många.

Schema måndag 24 juni 2019
Tid
Plats
Aktivitet
Vid ankomst till Jurys Inn,
hotellet
Birmingham
Efter lunch
Jurys Inn,
konferensrum

Gemensam
lunch
Välkomna och
presentation av
resans upplägg.
Seminarium
och likheter och
skillnader mellan Sverige och
Storbritannien.
Efter seminariet Jurys Inn,
Möte med Förkonferensrum valtningshögskolans råd
Efter mötet
Jurys Inn
Incheckning på
hotellet
19:40
Jurys Inn,
Samling för
lobbyn
gemensam
promenad till
restaurang
20:00
Old Joint Stock Välkomstmid– Fuller’s Pub dag
and Theatre

Dessa föredrag följdes av att rådet sammanträdde, och kvällen avslutades med en gemensam
välkomstmiddag.

Måndag kl 15:47; Rolf Solli visar några likheter och skillnader mellan svensk och engelsk förvaltning.
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TISDAG
Resans andra dag spenderades
i Birmingham, med besök på
universitetet på förmiddagen
och på kommunhuset på
eftermiddagen.
Inlogov
Institute of Local Government Studies (Inlogov)
vid universitetet i Birmingham stod som värd och
bjöd på seminarium med forskare om offentliga
finanser och granskningssystem i England.
Först talade Dr. Peter Watt om hur offentlig
verksamhet finansieras lokalt i England, vilket på
många sätt skiljer sig från Sverige. Därefter talade
Dr. Simon De-Lay om brittisk lokalrevision och
granskning.
Detta följdes av en rundtur på universitetet.

STORBRITANNIENS
GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR
Storbritannien är en enhetsstat, och är indelat i
fyra delområden: England, Skottland, Wales samt
Nordirland. Den kommunstruktur som praktiseras
i England och Wales är bland de mest komplexa
systemen i Europa. Här tillämpas flera olika
former av asymmetrier i uppgiftsfördelningen.Det
innebär att kommunstrukturen varierar från område till område och från region till region.
Kommunsystemet utgörs av olika kommuntyper
med olika ansvar, befogenheter och geografiska
områden. I större delen av England är den lokala
förvaltningen delad i två nivåer – county och
district – som också delar ansvaret för offentliga
tjänster mellan sig. Inom varje county finns det
flera districts, vilka täcker mindre geografiska
områden. Den exakta fördelningen av uppgifter
mellan nivåerna varierar inom landet.
I vissa delar av landet finns även unitary authorities som är utgör ett komplement, eller ibland
ett alternativ, till att tillämpa ett två-nivåsystem.
Det innebär att två-nivåsystemet på en del håll
är ersatt med ett enda organ som utför samtliga
uppgifter som de andra två nivåerna annars skulle
ha utfört gemensamt. Unitary authorities kan också möjliggöra samordning och planering mellan
de olika förvaltningsnivåer som finns inom samma
geografiska område.

Tisdag kl 14:26; Rundtur på universitetet i Birmingham.
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Schema tisdag 25 juni 2019
Tid
Plats
Aktivitet
08:30
Utanför hotellet Buss till Inlogov
09:00 - 11:00 Inlogov
Seminarium
med forskare
från Inlogov
om offentliga
finanser och
granskningssystem i brittiska
kommuner
11:00
Inlogov
Kaffe/te
11:15
Inlogov
Fortsättning
12:00
Inlogov
Gemensam
lunch, därefter
rundtur på
universitetet
14:30
Utanför campus Gemensam
transport till
Birmingham
City Council
14:45
Birmingham
Rundtur och
City Council
möte med
kommunföreträdare
15:45
Birmingham
Kaffe/te
City Council
16:00 - 17:00 Birmingham
Fortsättning
City Council
Efter klockan
Middag och
17 (cirka)
kväll är fri att
spendera på
egen hand

RESANS SYFTE
Målet med resorna är att vi tillsammans lär oss av forskare
och organisationer i andra
länder om hur kommunernas och
regionernas utmaningar strategiskt
kan hanteras. På så vis stärker
och utvecklar vi också relationen
mellan företrädare för kommuner,
regionen och akademin i
Västsverige.

Tisdag kl 09:38; Finansieing
av välfärden kan vara invecklat.

PETER WATT
Dr Peter Watt gav en introduktion
till ”Local Government Financing
in the UK”, det vill säga hur den
lokala offentliga verksamheten
finansieras.

Tisdag kl 11:55; Lunchbuffén
serveras direkt i klassrummet.

SIMON DE-LAY
Efter Peter A. Watt talade Simon
De-Lay om lokalrevision (Local
Government Auditing), vad
som utmärker lokalrevisionen i
England och hur systemet har
uppkommit.
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Tisdag kl 08:47; Inom ramen för studieresan fick deltagarna uppleva brittiskt väder på nära håll.
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Tisdag kl 14:09; Besök i universitetets konsthall.

Tisdag kl 14:28; Rundvandring på Campus.

Tisdag kl 14:29; Transport till kommunhuset för
rundtur och möte med kommunföreträdare.

Tisdag kl 14:58; Councillor Tristan Chatfield
svarar på frågor.

Besök på kommunhuset
Eftermiddagen spenderades på kommunhuset i
Birmingham, där det gavs möjlighet att träffa
flertalet lokala politiker och tjänstemän som främst
berättade om ekonomin i landet och kommunerna.

Frågan om Storbritanniens utträde ur EU, Brexit,
återkom ständigt, då framförallt osäkerheten kring
när och hur ett utträde kan ske i princip omöjliggör
en långsiktig planering. ”Nobody knows anything”
sammanfattade councilor John O’Shea situationen.

Tisdag kl 15:45 I kommunhuset gavs möjlighet att sitta i borgmästarens stol och bli fotograferad.
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Sagt om resan av
deltagare
”Jag tyckte resan var mycket
intressant och givande. Jag
fick många reflektioner under
studiebesöken, men de som
starkast finns kvar efter sommaren är jämförelsen mellan
det kommunala uppdrag vi
har och den lokala nivån i
England, främst då finansieringsmodellen och de
utmaningar som fortfarande finns, de neddragningar
som gjorts i England de
senaste 15 åren med stora
minskningar av statsbidragen. Mycket att tänka på.
Väldigt intressant.”

”Otroligt spännande att få ett akademisk perspektiv på områden där jag hittills bara lärt
från andra och mina egna misstag. När jag nu
skrivit rent alla anteckningar inser jag att jag
har inhämtat kunskaper motsvarande en mindre
högskolekurs och som jag kommer ha både nytta
och glädje av både det dagliga politiska arbetet
och det strategiska”

Tisdag kl 13:04; Universitetets klocktorn är
något av ett landmärke.

”resan var mycket
intressant och
givande”

VARFÖR ENGLAND?
Storbritannien har länge varit en trendsättare för
den offentliga förvaltningens styrning och organisering, och en inblick i vilka styrningsideal som
nu präglar Storbritannien kan därför ge en bild av
vilka trender som kan tänkas komma till Sverige i
framtiden.

Tisdag kl 17:39; Samtalen fortsätter även efter
den schemalagda tiden.

”jag har inhämtat kunskaper motsvarande en mindre högskolekurs”
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BREXIT
Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om Storbritanniens utträde ur EU, där en majoritet röstade
nej till fortsatt EU-medlemskap. Vid tidpunkten för
resan planerades utträdet att genomföras den sista
oktober 2019.

Tisdag kl 17:08; John O’Shea, council member i Birmingham, talar passionerat
om varför han motsätter sig Brexit.
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ONSDAG
En bussresa på cirka fem mil till grannstaden Leicester följdes av ett heldagsseminarum på Local Government Research
Centre (LGRC), med föreläsningar av såväl forskare som
praktiker.

LGRC
Local Government Research Centre (LGRC) är en del av De
Montford University i Leicester. Här forskar man tvärvetenskapligt om lokalsamhället med fem prioriteringsområden: Housing
and Wellbeing; Collaborative Governance; Systems Leadership;
Representation, Equality and Gender; Voice and Accountability.

Förmiddagens föreläsningar
Efter en introduktion talade professor Colin Copus om den folkvaldas roll i lokalsamhället.
Detta följdes av Sarah Russell, Deputy City
Mayor, som talade om socialt omhändertagande
och fattigdomsbekämpning, och de problem de
möter i arbetet. Till exempel nämnde hon att
trots ökad befolkning och ökade behov, hade de

fått en minskad budget från förra året med hela
60 procent.
Därefter talade Dr Steven Parker om Public
Value, och Mark Charlton, doktorand, om
”DMU local” som handlar om att få studenter
att engagera sig ideellt för lokalsamhället, bland
annat genom projektet ”A Day for Leicester”.

Onsdag kl 08:39; Byggprojekt på vägen mellan Birmingham och Leicester. Förutom minskade anslag har
osäkerheten kring Brexit gjort det svårt att planera inför framtiden.
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Sagt om resan av deltagare:
”Föreläsningarna i Leicester [...] var väldigt
inpirerande. Colins Copus och hans citat om att
”local governemnt is like joining the dots…”
har gett en djupare insikt om de olika utmaningarna lokala politiker brottas med. Steve Parker
om ”what is public value and how do we create
value” har gett mig helt nya perspektiv. Mark
Roberts ”A viginette from UK local government” var både underhållande och nedslående men
pekade ut en tydlig riktning för att nå andra
resultat. Han angav också många bra referenser
för olika teorier som jag kunnat läsa vidare om på
egen hand.”

Onsdag kl 10:39; Colin Copus talar om lokalpolitikens betydelse för samhället.
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Schema onsdag 26 juni 2019
Tid

Plats

Aktivitet

08:15

Utanför hotellet Buss till Leicester

10:00

LGRC

12:45

LGRC

Seminarium med forskare från
LGRC om politiskt ledarskap,
lokal demokrati, bedborgarinflytande, kommunreformer m.m.
Gemensam lunch

13:30

LGRC

Fortsättning seminarium

16:30 (cirka)

LGRC

Buss tillbaka till hotellet

19:10

Hotellets lobby

19:30

Restaurang
Piccolino

Samling för gemensam promenad till restaurang
Avskedsmiddag
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Onsdag kl 13:27; Lokalen för dagen, ”Leicester Castle”, var en sevärdhet i
sig, med anor ända bak till 1000-talet. Huvudbyggnaden där föreläsningarna
hölls fick sitt nuvarande utseende på 1600-talet, och användes som rättssal
på 1800- och 1900-talen.
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Onsdag kl 13:32; Under lunchpausen hölls en kort tur i de gamla fängelsehålorna i källaren, som var i bruk ända in på 1990-talet.

Eftermiddagens föreläsningar
Efter lunch inledde Dr Mark Roberts med en föreläsning om engagemang
i lokalsamhället, och relationen mellan politiker och invånare. Det följdes
av att Dr Adrianna Giovannini berättade om ”devolution”, vilket ungefär
är detsamma som decentralisering, det vill säga att ge lokalsamhället mer
politisk makt på bekostnad av centralmakten. Dagen avslutades sedan
med en sammanfattande diskussion kring lärdomar från dagen, och om
skillnader och likheter gentemot Sverige.

Onsdag kl 14:14; Dr Arianna Giovannini talar om ”devolution”.
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Onsdag kl 14:07; Dr Mark Roberts föreläser om relationen mellan politiker och lokalsamhället. Här pekar han ut att vissa svenska förortsbor
förefaller vara förargade (”angered”).
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