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Medborgarförslag

Vi kan förändra 0551!!! Kan vi det i Österåker?

Österåker kommun tillämpar som många andra kommuner en ordning med kommunalråd i

opposition. Tillämpningen synes vara traditionsbunden och syftar till att oppositionen ska ha goda
arbetsvinor samt att kontrollera de som har politiskt ansvar att leda kommunen.

Alla partier i Österåker synes förorda denna lösning, trots detta föreslår jag nedanstående förändring
till kommande mandatperiod.

Det finns mig veterligen ingenting i kommunallagen som föreskriver att kommunalråd i opposition
ska finnas. Tvärtom beskriver kommunallagen utförligt hur kommunen ska drivas och kontrolleras.

Enligt mig fungerar detta bra, utan det bidrag som posten kommunalråd i opposition historiskt tillfört

kommunen. Eller i framtiden kan förväntas bidra med. Givetvis kan posten tillfört ökade möjligheter
för oppositionen, för det parti som innehaft posten. Övriga oppositionspartier får inte denna förmån.
Inte heller de partier som inte har någon kommunalrådspost bedöms ha detta behov.

Det bör noteras att invånarna förutom de politiska kostnaderna i kommunen, såsom arvoden till

politiker i nämnder, kommunalfullmäktige, styrelser, förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer
etc betalar politiska kostnader till samtliga partier som har mandat i kommunalfullmäktige. Utöver
detta utgår partibidrag samt bidrag till partisekreterare. I samtliga organ representeras alla partier så

de kan följa och kontrollera verksamheten. Kontrollen bedöms och är tillfyllest utan posten
kommunalråd i opposition.

Enligt min mening borde funktionen med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker avskaffas då den
inte medför någon kommunal nytta.

Snarare är den odemokratisk då den medför ett riktat bidrag till ett av kommunens parti.

I det fall kommunalfullmäktige inte har samma uppfattning som jag,föreslår jag som ett

andrahandsval att;

-Posten ändras till ett lämpligare namn
-Postens fördelning mellan oppositionen utreds, rotation,de|tid i alla partier etc

-Arbetet formaüseras avseende arbetstid, arbetsinnehåll och givetvis rapporteringskrav. Kostnaden
är trots allt betydande i perspektiv mot hur en vanlig medborgare har att hantera sina

arbetsuppgifter och arbetsvillkor.

Anhåller om att kommunalfullmäktige skyndsamt hanterar mitt förslag så att alla vet vad som gäller

kommande mandatperiod.

eråker dqrbzs februari 022
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Peter Lander

Skattebetalare i Österåker kommun.
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