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Ekonomi och styrning
Lena Lindgren

Hur påverkar samhällsomdaningarna mitt uppdrag och
ledarskap


Måste tänka annorlunda utifrån:
o Vem ska integreras och till vad?
o Innanförskapets gränser.










Fundera på hur vi ska bli utmanade av andra politiker och tjänstemän. Vi har
ett stort maktövertag med all information. Hur kommer vi loss ur bubblan?
Stärk tilltron till det som görs bra och berätta om det. Vi har en verksamhet
som fungerar väldigt bra varje dag.
50 % av hjärnan ska/ bör sköta den dagliga driften och 50 % arbetat med
framtiden och det nya.
Våga stå för att inte göra något, ibland.
Våga vara modig
Medborgarbudget- enkelt att använda.
Hur kan jag i opposition utmana majoriteten för att utveckla och tänka nytt för
en positiv utveckling?
Möta människor där dom är.

Vad ska jag göra när jag kommer hem som är nytt eller annorlunda.













Göra om partilokalen till en mötesplats i Väsby.
Grilla och samtala hos medborgarna
Utveckla dialogen
Fördela budgeten för att skapa delaktighet, medborgarna/ grupper får
bestämma hur pengarna ska användas.
Använda medborgarbudget för att: bestämma hur torget ska smyckas ut.
Berätta direkt hur mycket pengar som finns till förfogande för att skapa rimliga
förväntningar och tydliga förutsättningar.
Spana på vad de olika förvaltningarna gör för att se vad som kan samordnas.
Fundera mer på hur jag kan använda mitt uppdrag eftersom det har ett
symbolvärde.
Möjligheten att utmana finns nu! Det är långt till nästa val.
Skapa en investeringsfond av överskottet från minskade kostnader för
socialtjänsten. ( Positiva signaler)
Göra en Fritidsbank
Inleda ett samarbeta med Sparbanken kring sommarjobb.
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Funderar på hur kan vi stötta hemmen?
Medborgarna måste få känna mer närhet till politikerna - använd dialogen
olika vid olika tillfällen.
Personliga relationer är oerhört viktiga.
Fortsätta med lektioner i samhällskunskap i årskurs sju, ger ett mycket givande
möte. Även ett tillfälle att träna politik, t.ex. dela ungdomarna i två grupper
som tycker olika och grupperna får argumentera för olika ståndpunkter.
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