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Lokal demokrati – är den möjlig i
Göteborgs Södra Skärgård?
Det var den fråga som låg till grund för det möte om lokal demokrati som Södra
Skärgården i Samverkan, Styrsö i Samverkan och Hela Sverige skall leva bjöd in hela
skärgården till den 4 maj.
Mötet tog plats i Styrsöskolans matsal och frågan var, skulle det komma 100 personer
eller 10 personer? Hela Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hade fått
inbjudan, på alla våra öar hade inbjudan spridits, genom hemsidor, facebooksgrupper,
mm.
Läs här Gustaf Asplunds noteringar.
Det kom ingen från kommunfullmäktige och det skall erkännas att inbjudan gick ut något
sent för att locka sådana upptagna personer. Men det kom ca 30 intresserade från fyra av våra
sex bebodda öar. Inte illa, och det var bara första mötet i en serie av möten. Hoppas vi!
Lokal demokrati är ju inget som finns i vår vanliga samhällsorganisation. Stadsdelsnämnderna var ett försök att få de politiska besluten om stadens utveckling närmare folket. Men en
del säger att det mest blev lokal byråkrati och det fortfarande inte finns en rejäl möjlighet för
oss medborgare att vara med och påverka de beslut som styr våra liv.
Men det finns försök på olika håll i landet och det var det som presenterades på mötet den 4
maj. Ulla Herlitz, vår egen ordförande i Styrsö Sockens Hembygdsförening, och Hans Arén,
arkitekt och planerare verksam på Koster som tillsammans har gett ut en liten spännande
skrift; Den första samhällsnivån. Skriften, som kan hämtas här, beskriver tre olika försök till
fördjupad lokal demokratisk styrning. Det är Koster (Strömstads kommun), Röstånga
(Svalövs kommun) och Svågadalen (Hudiksvalls kommun) och de har valt olika vägar för att
tillfredsställa behovet av lokalt engagemang.
På Koster var det arbetet med en alternativ översiktsplan som ledde till en bättre planering
som tog tillvara de lokala utvecklingsmöjligheterna, i Röstånga skapade man ett lokalt
utvecklingsbolag som kunde se till att den service som lokalt behövdes kunde levereras. I
Svågadalen har man fått kommunen att överlåta de flesta lokala frågor med budgetansvar,
som skola, omsorg, mm, till en lokal personvald nämnd.
Holger Andersson från Hela Sverige skall leva berättade också om hur lokala initiativ kan få
stöd för att driva liknande frågor och rådde oss att fortsätta med en diskussion om hur vi i
Södra skärgården skall kunna utveckla vår verksamhet för att stärka de lokala krafterna.
I perspektivet av att stadsdelsnämnderna i Göteborg eventuellt försvinner så är det viktigt att
hitta bättre system för lokal påverkan, eller hellre, lokalt styre i någon form. Lokal styrning av
den verksamhet som ligger oss närmast ger nya och bättre möjligheter att hantera de speciella
situationer som vi har i skärgården. Det är ju det som har lett till att vi skapat både SiS, Styrsö
i Samverkan och SSiS, Södra Skärgården i Samverkan. Nu bör vi fundera på hur vi ska
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utveckla dessa fora, eller andra organisationer till att ta sig an vidare frågor på ett ansvarsfullt
sätt.
Ni som inte hade möjlighet att komma på mötet kan alltså med viss förtröstan se fram mot
fortsatta diskussioner om lokal demokrati och hur den skall utformas. Till dess, läs gärna
skriften ”Den första samhällsnivån”!
Gustaf Asplund
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