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Hur återtar vi makten  
från tjänstemännen?

H
ar ni suttit i telefonkö 
någon gång? Haft plats 
50 i kön och beräknad 
väntetid har varit 45 
minuter? Det har vi nog  

alla upplevt. Irritationen är stor över att 
behöva vänta i telefon köer och då är det 
ändå förhållandevis enkelt att ringa en 
växel och ställa sig i kö. 

Än värre är det när man får ett Läns- 
styrelsebeslut och ska ha tag på en enskild 
tjänsteman gällande ärendet alternativt får 
en felaktig faktura från något storföretag 
där inget telefonnummer står eller helt 
enkelt ska ha tag på någon högre tjänste-
man inom andra organisationer. Det kan 
många gånger vara stört omöjligt att få tag 
på den man vill. 

INGEN PERSONLIG KONTAKT
Förut var myndighetsbeslut oftast under-
tecknat med namn på den som handlagt 
ärendet samt med telefonnummer till 
personen. Nu är det svårt att ens få 
telefonnummer till den tjänsteman man 
redan vet namnet på. 

Ett annat exempel på tjänstemanna-
styret är inom ”våra” ekonomiska 
föreningar samt inom LRF. Inom Arla är 
det mesta bestämt innan det når styrelsen 
och representantskapet. Det som återstår 
att diskutera är detaljer. Detta trots att 
hela programmet, till exempel Arla-
gården, borde skrotas. 

FRIVILLIGT BLIR OBLIGATORISKT
Det som är frivilligt nu blir obligatoriskt  
inom en kort framtid. Vad gäller 
Falköping och Norrmejerier följer de 
helt eller delvis det ”kontrollsystem” som 
LRF skapat, det vill säga Svenskt sigill. 
Därmed har inte förtroendevalda inom 
vare sig Falköping eller Norrmejerier 
något direkt att säga till om. LRF låter 
Svenskt sigill vara fristående och de som 
i praktiken bestämmer reglerna sitter 
mycket långt ifrån den verklighet som vi 
producenter sitter i. 

LRF:s Vd verkar numera bry sig mer 
om svenskt bistånd än konkurrenskraften 
hos svenska djurproducenter. Styrelsen 
verkar acceptera att Vd:n bedriver 
politik som inte berör svenskt lantbruks 
konkurrensfrågor. 

MÅNGA EXEMPEL
I ett Youtube-inslag berättar Henrik 
Jönsson om hur polisens budget ökat 
med 40–60 procent men att endast 36 
procent av de nyanställda inom polisen 
är utbildade poliser. Fler personer inom 
polisen jobbar med personal- och  
kommunikationsfrågor än vad som 
jobbar som områdespoliser.

Jordbruksverket har nu publicerat sin 
utbetalningsplan för 2023 års EU-stöd. Av 
den framkommer att många utbetalningar 
senareläggs. De första delutbetalningarna 
kommer i november istället för som nu  

i oktober. Slutut betalning sker i januari.  
En förskjutning i tid, alltså.

ENORM BYRÅKRATISERING
Det här är bara några exempel på den 
enorma byråkratisering som har skett 
och fortsätter att ske överallt i samhället. 
Hela tiden kommer de politiker och 
tjänstemän som bestämmer allt längre 
från verkligheten. Ett skräckexempel är 
att i klimatets namn har politiker och 
politiskt tillsatta tjänstemän förstört den 
svenska elmarknaden så att vi nu har 
skyhöga elpriser och snart ren elbrist.

Samtidigt med allt detta har vi brist  
på arbetskraft överallt i samhället. Lant- 
arbetare, skogsarbetare, djurskötare, 
snickare, elektriker, rörmokare, poliser, 
sjuksköterskor, med flera yrkesgrupper är 
det brist på. Det är dock ingen brist på 
kontrollanter…

ÅTERINFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET
Det är dags att sätta stopp för all byråkrati 
i form av meningslösa ”kvalitetsprogram”, 
värdegrundsplaner, Hbtq-certifieringar 
och annat. Bland det viktigaste en 
ny regering kan göra är att återinföra 
tjänste mannaansvaret. Byråkraterna 
behövs som arbetskraft ute i verkligheten! 
Vad gäller lantbrukets organisationer har 
vi en lång väg att vandra… 
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