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Den fråga som vi i Stallarholmen skall besvara till kommunledningen är vad vi vill ha istället för de avvecklade områdesstyrelserna. Dvs. hur vill vi att den politiska
styrningen av vår kommundel skall organisers. De samtal som vi hittills genomfört i tankesmedjan har visat att frågan egentligen handlar om hur de beslut som gäller vår
kommundel skall tas. Skall besluten om Stallarholmen fattas i Strängnäs eller i Stallarholmen? I nedanstående bild sammanfattas de olika alternativ som diskuterats.

Besluten fattas av oss som bor i Stallarholmen

Besluten fattas av politikerna i Strängnäs
Alternativ 1
Det är bra som det är
Alternativ 1. innebär att de politiker
som vi valt i kommunalvalet tar de
politiska besluten som gäller hela
kommunen – inklusive
Stallarholmen.
Om jag vill påverka hur den politiska
styrningen skall ske gäller det att jag
röstar på det politiska parti som jag
tycker har den för Stallarholmen
bästa politiken.
Jag tycker inte att vi behöver ha
någon lokal organisation här i
Stallaholmen.

Alternativ 2

Alternativ 3

Alterernativ 4

Vi vill påverka politikerna

Vi vill bestämma över lokal frågor

Vi vill sköta oss helt själva

Därför behöver vi skapa en organisation här i Stallarholmen som
genom en aktiv medborgardialog
kan lyssna av vilka frågor som vi i
Stallarholmen vill påverka.

Alternativ 3. innebär att jag vill att
vi skall ta ansvar för de lokala
beslut som gäller skötsel och drift
av Stallarholmen. Jag är övertygad
om att vi genom lokala upphandlingar och medverkan av
föreningar och
frivilligorganisationer kan få ut mer
för skattekronorna än om allt
hanteras centralt.

Alternativ 4. innebär att vi likt
Torshälla i Eskilstuna kommun eller
Svågadal i Hudiksvalls kommun ges
befogenheter, budget och ansvar att
sköt oss helt själva – som om vi vore
en egen kommun.

Organisation kan vara politisk eller
opolitiskt sammasatt. Organisationen behöver inte vara permanent
utan den skapar arbetsgrupper som
arbetar med olika frågor när det
finns behov av att påverka.

För att detta skall vara möjligt skall
en folkvald styrelse väljas. Denna
styrelse skall tilldelas en nämnds
befogenheter med egen budget
och ansvar. Arbetet genomförs i
projektgrupper allt efter behov.

Alternativ 2. innebär att jag som bor
och verkar här i Stallarholmen vill
kunna påverka de beslut som gäller
oss i Stallaholmen.

Fördelen med detta förslag är att vi
inte behöver bilda egen kommun,
med allt vad det innebär av
förpliktelser mot staten m.fl.
Vi förblir en del av Strängnäs
Kommun men vi sköter allt som
gäller Stallarholmen själva. Det blir
på sätt och vis som det var före
kommunsammanslagningen 1971.

