Tankesmedjan i Stallarholmen
Bakgrund
Politikerna i Strängnäs kommun har från årsskiftet skrotat alla lokaldemokratiska organ; dvs för
Stallarholmens del betyder det att områdesstyrelsen nu är nedlagd. Anledningen till nedläggningen är att
det politiska styret (M + S) anser att organisationen med politiskt tillsatta områdesstyrelser i varje
kommundel var en för dyr och ineffektiv organisationsform. Kommunfullmäktige har fått ansvaret för att
vidareutveckla lokaldemokratin och medborgardialogen i kommundelarna. I skrivande stund finns alltså
ingen kanal för medborgardialog i någon del av kommunen.
Den 27 februari 2015 bjöd Yvonne Knuutinen, Leif Sundsvik och Stefan Seidel på eget initiativ in politikerna
Jacob Högfeldt (M – kommunalråd), Monica Lindell Rylén (S – kommunalråd), Leif Lindström (S – ordf
fullmäktige) och Kerstin Svensson (M – vice ordf fullmäktige) till ett möte kring hur de, som ansvariga
politiker, ser på framtida medborgardialog och lokaldemokrati i Strängnäs kommun.
Vid mötet berättade de deltagande politikerna att kommunstyret inte har något svar att ge i nuläget, utan
istället vill ha ”alla bollar på bordet” från kommuninvånarna. Med det menas att man vill ha in många
röster kring hur samarbetet mellan de olika kommundelarna och kommunstyret kan utvecklas och därför
välkomnar idéer från samtliga invånare i alla kommundelar. Dessutom ska processen få ta tid. Beslut i
frågan skall inte tas förrän tidigast under senhösten 2015.

Tankesmedja bildas 18 mars
Yvonne Knuutinen, Leif Sundsvik och Stefan Seidel bjöd 18 mars in till bildandet av en Tankesmedja i
Stallarholmen med temat hur vi, för Stallarholmens bästa, ska kunna få till ett bättre och effektivare
samarbete med kommunen i framtiden. Därefter har ytterligare en träff ägt rum 22 april. Vi har en mejllista
som man kan vara medlem på, för att få information, eller skriva inlägg i själv, även om man inte har
möjlighet att delta på möten. Alla som bor och eller verkar i Stallarholmen kan vara med i denna
Tankesmedja. Tanken med smedjan är att den skall se till att efterfråga allas åsikter, ordna
”folkomröstning” samt därefter utforma ett svar till kommunen om hur vi i Stallarholmen vill att
samarbetet mellan Stallarholmen och kommunen skall fungera i framtiden för Stallarholmens bästa. För att
klara denna uppgift har vi följande arbetsplan:
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Kommunen
ber om våra
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Synpunkter insamlas och bearbetas
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20/8 2015
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Förslagen renodlas

Stallarholmen 2015-06-10

Yvonne Knuutinen: yvonne.knuutinen@pentadux.com eller tel 0708-28 65 56.
Eller Leif Sundsvik: leif.sundsvik@gmail.com eller tel. 0708 – 29 11 10
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