
Politiken måste bejaka, och agera, på den massiva förändringen av volym som möjliggör 

nödvändigt strategiskt arbete. 

Som ersättare i kommunstyrelsen har jag fått mig tillsänt informationen om turismsamarbetet i 

Mittskåne. Materialet är fullt av brister och otydligheter men det finns en sak som stör mig mer än 

något annat.  

Ett av syftena med samarbetet är att bygga ett starkt varumärke för turismen i Mittskåne och att 

marknadsföra detta. Inte någonstans beskrivs hur detta varumärke skall samexistera med det 

varumärke som vi har för våra kommuner – Hörby, Höör och Eslöv.  

Marknadsföring är mer än turism – som kommun är det viktigt att marknadsföra sig från andra 

perspektiv, så som näringsliv, boende och service. Här skall det inom ramen för ett turistsamarbete 

byggas ett nytt varumärke som med nödvändighet kommer kannibalisera på kommunernas. 

Famlandet som pågår inom turismområdet har sitt ursprung i att kommunerna i Mittskåne-området 

är administrativt för små som enheter. Kommunreformen i Danmark 2007 hade som mål 30 000 

invånare. Varje framåtriktad kommunreform i vårt närområde torde peka på dess dubbla storlek. 

60 000 invånare är talande nog storleken på Hörby, Eslöv och Höör tillsammans. 

Verkligheten springer förbi de intet ont anande politikerna i Mittskåne. Likt grodorna i kastrullen 

märker man inte av den pågående strategiska förändringen. Genom VA-samarbete, IT-samarbete, 

växeltelefonistsamarbete, räddningstjänstsamarbete, miljöhandläggare, nattsjuksköterskesamarbete 

och nu senast turistsamarbete, försöker vi politiker sy ihop det kommunala lapptäcket som hör 

historien till. 

De observationer jag gjort inom den kommunala verksamheten i Hörby de tre år som jag varit aktiv 

är att kommunens resurser är för begränsade för att nödvändig strategi-, process- och 

metodutveckling skall komma till stånd. I en allt mer komplicerad värld kräver organisationer 

expertkunskaper som är svåra att upprätthålla i små organisationer där medarbetarna tvingas vara 

generalister.  

Jag anser att vi med det föreslagna turistsamarbetet fortsätter backa in i framtiden med 

organisatoriska nödlösningar för de tre kommunerna.  I stället borde en seriös och förutsättningslös 

diskussion föras hur man kan dra nytta av de uppenbara skalfördelarna som finns inom ramen för 

kommunernas integration. Samtidigt med denna diskussion skall vi skapa förutsättningar för en 

demokratisk förankring i mandatet och ansvarsutkrävandet för de offentliga strukturer vi bygger. 

 

Per Elis Jansson (C), kommunfullmäktigeledamot, Hörby. 

 


