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SVAR PÅ MOTION FRÅN LOKAL PARTIET 

BOA GÄLLANDE ÅTGÄRDER FÖR EN MER 

LEVANDE DEMOKRATI 
 

LO Holmgren pekar i sin motion på ett flertal utmaningar för en vital lokal 

demokrati. Mycket riktigt, har partierna ibland svårigheter att attrahera nya 

förtroendevalda till de kommunala uppdragen. Partierna har uppdraget av 

väljarna att försörja det politiska systemet med folkvalda, som ska förvalta 

demokratin. Till skillnad från Holmgren tror jag tvärtom att de nya samarbeten 

som kommunen inlett ökar möjligheten för kommunen för att sköta sitt 

välfärdsuppdrag och därmed sitt åtagande mot medborgarna. Förutom 

mängder av samarbeten som sker mellan förtroendevalda och medarbetare på 

olika nivåer, har vi mellankommunal samverkan i IT, Räddningstjänst och VA.  

Det är helt nödvändigt att genom samverkan, kunna utnyttja skalfördelar 

gällande kompetens, matrialinköp och samverkan. Kommunens strategiska 

arbete har radikalt förbättrats genom samarbetet. När det gäller VA systemet 

som en ”balanspost” i resultaträkningen, håller jag med Holmgren om att 

kommunstyrelsen inte tillräckligt arbetat med de strategiska frågorna när det 

gäller VA försörjningen. Det är tyvärr inte en ovanlig situation som vi befinner 

oss i, då expansionen av VA systemen i huvudsak skedde under sextio- och 

sjuttiotalen, och därefter inte ägnats mer än förstrött strategiskt intresse från 

politiken i många mindre kommuner. Tack vare samarbetet med Gästrikevatten 

har kommunen nu ett helt annat strategiskt fokus i VA arbetet. Påståenden om 

de folkvaldas bristande engagemang inom kommunens olika samarbeten, får 

stå för Holmgren själv. Mitt intryck är att nämnder och styrelser är fyllda med 

mycket engagerade personer, som i högsta grad bidrar till kommunens 

utveckling. 

När det gäller Holmgrens yrkanden föreslås kommunfullmäktige besluta enligt 

följande: 

• Avslag 

• Arvodesreglementet är beslutat under hösten 2018, där BOA deltagit i 

beslutet. Föreslås därför avslag. 

• Med hänvisning till ovanstående text föreslås avslag 
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• I Östhammars kommun tillämpar den politiska ledningen i KS delat 

ledarskap och ansvar. Föreslås därför avslag 

Jag vill här också passa på att be om ursäkt för det sena svaret på Holmgrens 

motion. Jag kan bara skylla på valrörelse och arbetet därefter. 

Östhammars 2019-02-02 

 

Jacob Spangenberg (C) 

Ordförande i Kommunstyrelsen 
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