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Det råder politisk enighet om att för-
ändra organisationen inom kommunen.

Catarina Deremar (c), oppositions-
råd i Tierp, citerar gärna sin partile-
dare.

– Den nya politiska organisationen i 
Tierp ger mer eget ansvar till de direkt 
folkvalda i Tierps fullmäktige – det 
motverkar ”nånannanismen”.

I den nya politiska organisationen i Tierp, 
som träder i kraft 2007 ska fullmäktigeleda-
möterna, genom beredningar, tydligare äga 
frågorna från start (se artikel mittuppslaget).

– Det är positivt och spännande med ett 
ordentligt nytag som innebär en helt ny poli-
tikerroller i kommunen. Vi politiker har tidi-
gare varit världsmästare på att fatta beslut om 
att omorganisera inom politiskt styrda verk-
samhetsområden, men själva har vi alltid kört 
på i samma fåra. Nu ändrar vi på det och det 
är upp till oss att se till att det här blir bättre, 
det är ingen enkel resa.

Kommunpolitiken ska locka fler
De senaste åren har de politiska partierna haft 
allt svårare att rekrytera nya krafter för po-
litiska uppdrag. Medlemsantalen i partierna 
sjunker och allt färre vill ta på sig ansvaret att 
ideellt verka på den lokala politiska arenan.

– Ofta träder människor in i politiken, om 
man inte engagerat sig i unga dagar, efter det 
att man stött på missförhållanden i sin var-
dag. Det kan gälla såväl näringslivets som 
ungdomars villkor eller att man är missnöjd 
med vård, skola eller omsorg. När man sedan 
lyckats ta sig in till fullmäktige och skaffat en 
plattform för att förändra missförhållanden, 
så upptäcker många att det är helt andra frågor 
som debatteras. Diskussionerna i fullmäktige 
kan ofta handla om övergripande frågor och 
debatterna gälla redan framtagna förslag. Jag 
har mött många som blivit besvikna på den 
politiska ordningen på kommunal nivå. Med 
de nya beredningarna i fullmäktige kommer 
alla folkvalda politiker att i högre grad vara 
med från början i beslutsprocesserna.

Stabil budget vidgar vyerna
Hur kommer det sig att just Tierps kommun 
väljer att göra den här resan, som en av de 
första i landet?

– Där andra kommuner sliter med att hålla 
sig över vattenytan i budgeten så har vi i Tierp 
haft plusresultat i flera år. Det skapar natur-
ligtvis större arbetsro och möjligheter för 
visioner att poppa upp. Det var faktiskt min 
företrädare på oppositionsrådsposten, center-
partisten Birgitta Larsson, som för länge se-
dan motionerade om att inrätta tematiska och 
fördjupande diskussioner i fullmäktige för att 
vitalisera demokratin. Det avslogs då, men 
jag kan konstatera att i den parlamentariska 
kommitténs diskussioner har man ofta hänvi-
sats till just den motionen. Jag är övertygad 
om att resan fram till de politiska besluten i 
fullmäktige, i beredningsarbetena, kommer 
att bli den stora skillnaden som gör att fler 
förhoppningsvis engagerar sig politiskt. Jag 
har alltid förvånats av att så många har så 
lite intresse i kommunpolitiken i jämförelse 
med intresset för riksdagens arbete. Jag gillar 
hantverket i kommunpolitiken, att vi verkar 
nära det vi beslutar om och möter personerna 
som berörs av våra beslut, säger Catarina som 
tidigt fostrades som föreningsaktiv och enga-
gerade sig politiskt i ungdomen i samband med 
kärnkraftsomröstningen i slutet av 1970-talet.

Bättre företagarstöd
Catarina Deremar är även nöjd med att det 
äntligen inrättas en medborgarservice i 
Tierps kommun, efter principen ”en-väg-in” 
där invånarna mycket enklare ska kunna få 
tydliga besked.

– Inte minst kan det här underlätta för 
Tierps alla småföretagare. Centerpartiet har 

under många år kämpat för att få en företags-
lots i Tierps kommun, där det finns en person 
knuten till näringslivsfrågorna för att ge op-
timal service som stödfunktion till det lokala 
näringslivet. Vi måste bli mycket bättre på att 
ge snabb service till våra småföretagare. Det 
kan vara att ge snabba beslut i bygglovsären-
den, detaljplaneärenden eller utskänknings-
tillstånd till att erbjuda rådgivning inom 
exempelvis miljölagstiftning. De stora företa-

Nu är det upp till oss
Catarina Deremar ser fram emot en ny politikerroll

Catarina Deremar, Centerpartiets oppositionsråd i Tierps kommun.

	 				Om	vi	ska	leva	upp	
till	Tierps	varumärke	som	
kommunen	där	allt	är	
möjligt	och	för	att	ge	våra	
ungdomar	livsnödvändig	
framtidstro	så	krävs	det	en	
väl	fungerande	företagarlots	
i	kommunen.

”

	 			Jag	gillar	hantverket	i	
kommunpolitiken,	att	vi	verkar	
nära	det	vi	beslutar	om	och	
möter	personerna	som	berörs	
av	våra	beslut.

”

gen har den kompetens inom organisationen, 
det har inte de små. Om vi ska komma till 
rätta med arbetslösheten och få ungdomar ur 
ett bidragsberoende så bör vi göra allt vi kan 
för att stötta små och medelstora företag att 
orka anställa ytterligare en person. Om vi ska 
leva upp till Tierps varumärke som kommu-
nen där allt är möjligt och för att ge våra ung-
domar livsnödvändig framtidstro så krävs det 
en väl fungerande företagarlots i kommunen.


