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Rättvisa demokratiska förutsättningar 

Bakgrund 
Innehållet i dagens politiska arbete som utförs av våra förtroendevalda i kommunen skiljer 
sig stort från hur det har sett ut historiskt. Vår kommun växer, antalet invånare ökar med 
500 per år (+ 600 år 2014) och det gör att även det politiska ansvaret ökar över kommunens 
verksamhet. Kommunen har förvaltningar med många anställda och en stor ekonomi. 

Kommunens kontakt med invånare så väl som leverantörer av varor och tjänster har 
expanderat snabbt. Lagstiftningen har utvecklats inom den kommunala verksamheten och 
mer och mer ansvar övergår från stat till kommun att hantera. 

Det gör sammantaget att lokalpolitikens spelregler måste ställas i relation till de ökade 
kraven på de förtroendevalda 

Det politiska hantverket 
Kommunens förtroendevalda måste ha bra förutsättningarna för att förvalta väljarnas 
förtroende. Det handlar om stöd från tjänstemän i sakfrågor och det handlar om att ge 
rimliga förutsättningar i övrigt för att kunna utföra det kommunalpolitiska uppdraget. 
Österåkers kommun har allt att vinna på, att såväl majoritetens företrädare som 
oppositionens ges förutsättningar att sätta sig in i de många sakfrågorna. 

I Österåker har kommunalråd i majoritet och opposition haft tillgång till arbetsplats i 
kommunhuset. Från 2007 tillkom tjänster som politisk sekreterare med arbetsplats förlagt i 
kommunhuset. Något som är en förutsättning för att kunna fullfölja uppdraget. 

Nu är det dags att ta ytterligare steg genom att erbjuda de partier som inte innehar 
funktionen kommunalråd, att få tillgång till en arbetsplats med grundläggande 
kontorsutrustning i kommunhuset. Det skall vara för förtroendevalda och av respektive parti 
utsedda personer, som kan vara dess gruppledare, politisk sekreterare, fullmäktige eller 
nämndledamot. För att få tillgång till en arbetsplats krävs av partierna att uppgifter om 
vilka personer tillsammans med beskrivning av funktion, inlämnas till kommunen mot 
utkvittens av till exempel nyckel, m.m. 

Vi är övertygade om att det gagnar Österåkers kommun att öka möjligheterna för alla partier 
att utföra det politiska uppdraget. 



Genom att bidra till att fler företrädare ska kunna ha en återkommande kontakt med 
berörda förvaltningar i det kommunala uppdraget så yrkar vi på följande: 

Att varje parti representerat i kommunfullmäktige får disponera en arbetsplats 
med grundläggande kontorsutrustning i kommunhuset. 

Att arbetsplatsen skall disponeras av personer som respektive parti utsett, som kan 
vara dess gruppledare, politisk sekreterare, fullmäktige eller nämndledamot. 

För SOCIALDEMOKRATERNA 

iQluJk 
'o-Christine Furustrand 

För MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
, J? 

&" /; 

Michael Solander 


