Tankesmedjan i Stallarholmen
Opinionsundersökning kring lokaldemokrati i september 2015
Bakgrund: Vid årsskiftet 2014/2015 lades områ-

desstyrelserna ner. I februari bjöd några stallarholmsbor med brinnande intresse för lokaldemokrati in de båda kommunalråden samt presidiet i
kommunfullmäktige i syftet att få veta vad politiken planerade att ersätta områdesstyrelserna med.
De inbjudna politikerna gav inga svar utan uppmanade oss medborgare att ta fram våra bästa idéer
i sökandet efter en ny version av lokaldemokrati.
”Alla bollar i luften, detta är en process som måste
få ta tid, vi ska inte upprepa gamla misstag” citat
Leif Lindström.

I

mars bildades Tankesmedjan Stallarholmen med
syftet att starta en dialog om Framtidens Stallarholmen och med målet att ta reda på hur stallarholmsborna vill att vår kommundel ska styras i framtiden.

Alla stallarholmsbor bjöds in att delta i dialogen

och att delta i arbetet med att förbreda en opinionsundersökning. Informationen om detta spreds
via månadsmagasinet Gilla Stallarholmen som når
samtliga hushåll. Både Tidningen Gilla och Strengnäs Tidning har i flera större artiklar uppmärksammat arbetet med den kommande opinionsundersökningen. Tankesmedjan har hållit fem öppna
möten. Omkring 40 personer har engagerat sig.
Alla har fått information på möten och via Tankesmedjans öppna maillista, där samtliga också har
fått möjligheten att komma till tals och ge sin syn
på hur Stallarholmen bör fungera och styras i framtiden. Både politiker och partipolitiskt obundna
har deltagit i arbetet.

Utifrån alla dessa samtal mejslades fyra förslag
fram. Förslagen representerar hela bredden av åsikter: Förslag 1: Det är bra som det är, vi ska utnyttja
de politiker vi valt. Förslag 2: Stallarholmen behöver en egen kanal för medborgardialog. Förslag 3:
Vi bör sköta många lokala frågor själva. Förslag 4:
Vi kan sköta allt själva (för förslagen, se enkäten).
De fyra förslagen finns också i mer utförlig version,
som även den har publicerats i Gilla.

För att opinionsmätningen skulle kunna
genomföras och utvärderas på ett professionellt
sätt, bad vi om hjälp av en forskare på Mälardalens
Högskola (för forskarens kommentarer, se bilaga 5).
Undersökningen utökades med att dessa fyra förslag även skulle värderas med betyget mycket bra,
bra, varken bra eller dåligt, dåligt eller mycket dåligt av samtliga röstande.
Opinionsundersökningen genomfördes under sex
dagar i september (fre-sön 4-6 sept, fre-sön 11-13
sept). Tankesmedjan fick in 519 svar. (För resultatet,
se resultatanalys 1, 2 och 3).

Vad händer nu? Stallarholmsborna har nu sagt sitt.

Nästa steg är att presentera resultatet för politikerna i Strängnäs kommun. Sen? Tankesmedjan Stallarholmen kommer att fortsätta sitt arbete. Vi vill
bidra till att skapa en bra framtid för Stallarholmen
och hela kommunen och vi räknar med att Stallarholmen bjuds in i det fortsatta arbetet med att utarbeta en ny fungerande version av lokaldemokrati.

