Tankesmedjan i Stallarholmen
Minnesanteckningar från möte den 21 maj
Närvarande: Lars Svensson(moderator), Lina Boy, Stefan Seidel, Peter Drakenberg, Bengt Falck, Rolf
Skördare, Jerry Knuutinen, Anders Ihre, Bengt Karlsson, Iwan Sjöström, Leif Sundsvik, Yvonne
Knuutinen.
1. Kort presentation om tankesmedjans bakgrund och syfte (se även bilaga).
2. Hittills har vi tre huvudspår (se bilaga A, inklippt sist i dokumentet)
3. Diskussion i smågrupper, fördelade på de tre huvudspåren. Ingen grupp bildades för eventuellt
nytt spår.
3.1. Diskussion gällande huvudspår ”Vi ska utnyttja dom politiker som är från Stallarholmen”:
Vi upplever en betydande svårighet att nå in till kommunen med synpunkter från Stallarholmen. Det
finns ingen kanal in i politiken. Det är en fördel att sitta i nämnd eller i kommunfullmäktige, men
Stallarholmsfrågor är inte intressanta. Väcker inget intresse. Att vara politiker bosatt i Stallarholmen
räcker inte. Ger ingen tyngd. Det är Strängnäs inom cykelavstånd som gäller.
Här i Stallarholmen behövs absolut en organisation bestående av folk (opolitiska/politiska) med stort
kontaktnät och som drar till sig frågor, alltså folk som man enkelt kan prata med. ”Folk vill diskutera
inte skriva medborgarförslag”. För att nå in med idéerna till kommunen finns Tidningen Gilla,
Facebook, insändare i Måsen och ST. Men det är ett absolut måste med en officiell, bra och
kristallklar kommunikationskanal som fungerar både in till politikerna i kommunen och ut från
kommunen till Stallarholmen.
Men mötet är helt överrens om att vi inte tror på ”att utnyttja dom Stallarholmspolitiker som finns”
är en framkomlig väg till större inflytande för Stallarholmsfrågor i kommunpolitiken. Dessutom finns
ett stort frågetecken kring om vi, i vår roll som valda kommunpolitiker, ens får företräda en mindre
ort i kommunen.
Observera att om någon tycker mötet har fel; och istället tror att spåret som innebär att utnyttja dom
Stallarholmspolitiker som finns är en framkomlig väg; Så ber vi den/dom att hjälpa till och söka fakta
kring det spåret. Vi har sagt att synpunkter helst bör vara införda via tankesmedjans lista senast den
8 juni, för att vi ska kunna förbereda oss inför nästa möte.
3.2. Diskussion gällande huvudspår ”Vi kan själva besluta i vissa lokala frågor”:
Idén om en viss del självstyre är långtifrån ny: Eskilstuna har Torshälla kommundel, vars nämnd i stort
sett ansvarar för allt. Svågadal är kommundel i Hudiksvalls kommun och drivs sedan många år med
populärt och långt gånget självstyre. Starten för bildandet av Nykvarns kommun var att en grupp
partilösa bildade eget Nykvarnsparti för att bevaka Nykvarnsfrågor. SKL har många fler exempel.
Lokal kunskap och engagerade medborgare är det vinnande konceptet. Mer ansvar, mer kontroll,
större effektivitet i utförande, mer ut av skattepengarna. Vi kan själva. Vi har andra drivkrafter.
Vad vill vi med Stallarholmen? Enligt kommunens egna beräkningar (Se Prognos 2024) skall
Stallarholmens befolkning minska med 100 personer till år 2024! Det kan ju inte stämma! Vi hade

förra året den största procentuella inflyttningen av alla kommundelar. Det stämmer ju också med
den bild vi har av att här vill man bo. Det är tryck på inflyttningen. Allt tyder på att vi kommer att
fortsätta växa.
Kommunens felaktiga prognos visar hur lite man ser till det faktiska förhållandet i Stallarholmen. Det
är allvarligt av flera skäl att kommunen arbetar med felaktiga siffror: Felaktig prognos ger fel
planeringsunderlag. Istället för fler platser i förskola och i skolan planerar man alltså för färre. Istället
för att planera in för mer service planerar man alltså för mindre service osv.
Detta talar sitt entydiga språk: Kommunen har inte koll på hur det ser ut i Stallarholmen och det
innebär en betydande risk.
3.3. Diskussion gällande huvudspår ”Kraftsamla kring viktiga frågor”:
Exempel på viktig fråga är nödvändig bredbandsutbyggnad. Bengt erbjuder sig att genast starta en
projektgrupp kring bredbandsutbyggnad. Att berätta om projektet, få fler delaktiga och bevaka hur
det framskrider genom tidningen Gilla Stallarholmen.
Mötet konstaterar att ”Kraftsamla kring viktiga frågor” alltså är ett alternativ som kan och bör
användas redan nu och passar just till specifika frågor. Kan användas oavsett hur Stallarholmen i
övrigt styrs.
4. Cirkelsamtal:
Lina: Dom 3 huvudspåren går ihop. En opolitisk organisation.
Bengt D: Spår 3 bara att köra. Spår 2 komplicerad. Stor bredd i frågan.
Bengt F: Spår 3 är bra. Fungerar utan kommunens medverkan. Men bra om dom är med.
Stefan: Sakfrågor är fria. Sponsorer, Länsstyrelsen m.fl.
Jerry: Övervägande fördelar med spår 2, eget styre. Vi har dom rätta underlagen, dom rätta
förutsättningarna. Lokalt ansvar och beslut. Orsak och verkan. Vi kan undvika felaktigheter och
felsatsningar genom lokalt styre.
Yvonne: Vi behöver mer faktainsamling om dom olika alternativen. Framförallt Spår 1 behöver
genomlysas ordentligt, eftersom flera medlemmar på listan via texter eller på möten har förordat det
alternativet som det bästa.
Anders; Nätverket finns och har tyngd. Använd det och bilda arbetsgrupper under.
Bengt K: Stötestenen är att öppna kommunikationen in i kommunhuset. Kommundelsberedningen
fanns tidigare men är nu borttagen. Väck opinion. Skriv insändare.
Iwan: Fråga hur dom (kommunpolitikerna) ser på kommunikationen.
Yvonne: Kommunen vill inte ge några svar. Enligt Leif Lindström (KF ordf) vill dom vill ha alla bollar i
luften.
Leif: Kommundelar med visst självstyre får muskelstyrka. Om vi t.ex. skulle ta hand om drift av gata,
park, fritid så rör det sej om ca 12-15 Mkr. Det ger kraft att organisera och driva projekt. Vi kan
fungera som en nämnd i kommunen. Observera att detta inte kräver nya pengar. Man omfördelar
helt enkelt den centrala potten.
Anders: Det kräver administration.

Leif: Jag skulle vilja ha 5 olika spår på röstsedeln vid ”folkomröstningen”. Där den yttersta gränsen
mot självstyre är att bilda egen kommun och den andra ytterligheten är att göra absolut ingenting. Är
det en bra tanke?
Bengt F: Kratta manegen! Vem vet...
Lina: Bra mål med röstning. Men vad är huvudmålet? Förslag till kommunen? Och vad vi kan göra
själva?
Stefan: Är intresserad av Bengt F:s idé om bredband. Nytt exempel: Gräsklippning. Vill ha tydligare
specificerat vad linje 2 skulle kunna innehålla.
Lina: Befolkningsprognosen ska väl hjälpa kommunen i framtida planering.
Stefan: Vi ska visa att vi gör något. Jag ska ta upp detta med den felaktiga prognosen i tidningen. Visa
att vi gör något konkret.
Jerry: jag kan hjälpa till med statistiken.
Leif: På röstsedeln är det viktigt att specificera tydliga val. Namn, ingress, specificering...
Hur ser nästa utskick ut? Hur långt har vi kommit då? Uppgift?
Yvonne: Jag skulle vilja att vi vidareutvecklar dom olika förslagen. Tar fram relevanta fakta. Helst
redovisar resultaten via listan senast den 8 juni, så att vi alla hinner förbereda oss inför nästa möte.
Leif: jag anmäler mig för spår 2.
Peter: Varför ska spår 1 överhuvudtaget vara med?
Yvonne: Flera har tidigare förordat spår 1. Därför bör vi undersöka även det, se om det
överhuvudtaget är ett alternativ eller inte. Jag hoppas att dom som förordat det är med och
faktainsamlar. Jag kan vara kontaktperson.
Yvonne: Hur ska vi nå ut så att alla vet vad vi gör och vad det gäller? Stallarholmens hemsida? Stå
utanför ICA?
Leif: Man ska inte driva utan helt enkelt klargöra. Vi måste börja spinna!
Här är mötet slut. Vi är överrens om att det varit väldigt givande. Tack alla som medverkat!
Extra tack till Lars för ett strålande jobb som moderator!!!!!
Vid pennan: Yvonne.

Ps. Nästa möte är den 18 juni. Kom dit! Hoppas vi kan få fler, även utifrån, att medverka. Strängnäs
tidning har aviserat att dom kommer att skicka reporter. Separat kallelse kommer.

Du som vill vara medlem på Tankesmedjans mejllista kontakta sammankallande:
Yvonne Knuutinen: yvonne.knuutinen@pentadux.com eller tel 0708-28 65 56. Leif Sundsvik:
leif.sundsvik@gmail.com Eller Stefan Seidel på Gilla Stallarholmen: stefan@dromfabriken.net

Bilaga A.
Tre huvudspår i nuläget (framtagna tom mars 2015)
Tankesmedjan har redan nu samlat in ett antal genomtänkta förslag och inlägg från de ca 20
personer som just nu finns med på listan. Som framgår av arbetsplanen kommer arbetet, med att
samla in så många förslag som möjligt, att pågå hela våren och början av hösten. Alla som vill kan
alltså lämna in förslag och synpunkter, via mejl eller via brev. Alla är också välkomna att delta i
tankesmedjans möten. Av de förslag som hittills inkommit kan vi just nu se tre huvudspår:

1. Vi ska utnyttja de politiker som är från Stallarholmen
Vi har ett antal politiker från olika partier som är bosatta här i Stallarholmen De sitter redan nu i
fullmäktige och olika nämnder. Det bästa vore om dessa politiker, på ett mer medvetet sätt än
som är fallet idag, tar tillvara Stallarholmsbornas intressen. Det är till dem man bör vända sig när
det gäller att få igenom förslag som har med oss här i Stallarholmen att göra. Det finns dessutom
redan nu möjlighet att som medborgare lämna in motioner och e-förslag kring frågor som är
angelägna.

2. Vi kan själva besluta i vissa lokala frågor
Vi Stallarholmsbor bör själva kunna ta ansvar för bland annat skötsel av parker och
fritidsanläggningar och även vissa delar av kultur- och fritidsfrågorna. För att klara det behöver
vi bilda (eller välja) en ny lokal politisk (eller opolitisk) organisation här i Stallarholmen, som ska
få både ansvar och befogenheter, alltså både beslutsrätt och pengar för att kunna utföra sitt
uppdrag. Vi här känner bättre till de lokala behoven och kan därför fatta snabbare, bättre och
mer långsiktiga beslut och få ut mer för varje skattekrona. Vi tar ansvaret men har tillgång till
de kommunala tjänstemännens kunskaper.

3. Kraftsamla kring viktiga sakfrågor
Istället för att skapa en ny organisation ser vi istället till att kraftsamla villiga Stallarholmsbor
vartefter sakfrågor dyker upp här i Stallarholmen. Det kan vara stort som smått: allt från
äldreboende till blomlådor. Man samlar en arbetsgrupp kring den aktuella frågan – en grupp
bestående av människor med lust och energi kring den sakfråga det handlar om. Gruppen
använder de kanaler som står till buds, både via tjänstemän, politiker, motioner och e-förslag.
Lokaltidningen GILLA Stallarholmen informerar om de olika sakfrågorna och hur de hanteras. När
sakfrågan är utredd läggs den specifika arbetsgruppen ner.

Du som vill vara medlem på Tankesmedjans mejllista kontakta sammankallande:
Yvonne Knuutinen: yvonne.knuutinen@pentadux.com eller tel 0708-28 65 56.
Leif Sundsvik: leif.sundsvik@gmail.com
Eller Stefan Seidel på Gilla Stallarholmen: stefan@dromfabriken.net

