– en chans att påverka
för deras parti, ett parti med 145 år på nacken, och att den nuvarande ledningen för PC
är totalt oduglig. Det är svårt att sia om APREs
utsikter i valet. Det är visserligen sant att i en
del kommuner har hela PLCs styrelse upplösts
och flera av medlemmarna gått över till APRE.
Men det är också riktigt att de inte har mycket att komma med. Partiet består av en mängd
välbeställda politiker, byråkrater och företagare
som säger att de är den tredje och enda vägen.

Sju kandidater i Managua
Sju kandidater tävlar om borgmästarposten i
Managua, som är den viktigaste i landet.
Alemán är ett bra exempel på vad posten kan

Pedro Joaquín Chamorro Barrios är PLCs borgmästarkandidat i Managua.

betyda som språngbräda för att bli vald till president. De som har störst chans är Pedro Joaquín Chamorro för PLC och Dionisio Marenco för FSLN. De så kallade ”demokratiska
krafterna”, med stöd av USAs ambassad, kom-

KANDIDATER TILL BORGMÄSTARPOSTEN I MANAGUA
Namn
Mariano Suárez Salazar
Hilda Jarquín Castillo
Alejandro Fiallos Navarro
Roberto Sarria Abaunza
Dionisio Marenco
José Román Bonilla Sánchez
Pedro Joaquín Chamorro Barrios
Edén Pastora Gómez

Parti
Alternativa Cristiana
Partido Resistencia Nicaragüense
Alianza por la República
Camino Cristiano Nicaragüense
Frente Sandinista de Liberación Nacional
Movimiento de Salvación Liberal
Partido Liberal Constitucionalista
Partido Liberal Independiente

K

Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som består av borgmästaren och
de valda ledamöterna. I Managua består full-

AC
PRN
APRE
CCN
FSLN
MSL
PLC
PLI

mäktige av 20 medlemmar, i regionhuvudstäder
och kommuner med mer än 30 000 invånare av
10 medlemmar samt i kommuner med mindre
än 30 000 invånare av fem medlemmar.
I Managua kommer det mesta av kommunens inkomster från fastighetsskatten (1
procent av taxeringsvärdet) och bilavgifter samt
från marknader och näringslivet.
Den lilla kommunen San Lucas utanför
Somoto, med sina 13 000 invånare som till
största delen lever i extrem fattigdom, har en
budget på 1 200 000 cordobas (ungefär
600 000 kronor). Så gott som hela beloppet
kommer från centralregeringen. Eftersom det
är en bygd med ursprungsfolk gäller en speciell lag. De behöver inte betala fastighetsskatt
eller avgifter för jorden. Med dessa resurser
ska kommunen avlöna en borgmästare och
fyra kommunfullmäktige, bekosta kontor och
transporter samt infrastruktur och allt som
kommunen åliggs att utföra.

Berit Svensson H
VFSN-koordinatör i Managua
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Text och foto:

Berit Svensson H

VFSN-koordinatör i Managua

MEDBORGARNAS
RÄTTIGHETER

Kommunalt självstyre
ommunerna har enligt kommunallagen
ekonomiskt självstyre genom en egen
budget, rätt att ta ut avgifter och skatter (men
de måste vara lagstadgade). Man har också
politiskt självstyre genom sina valda organ.
Slutligen har man ett administrativt självstyre och reglerar själv marknader, sophämtning och urbana planer. Man kan expropriera
egendom, bygga och reparera gator, bygga bibliotek och sportplaner, ge befolkningen basservice, tillstyrka koncessioner (ska ha minst 25
procent av skatteintäkterna), reglera och kontrollera kollektivtrafiken, handha personregistret (i samarbete med Högsta valrådet CSE), tillsammans med andra myndigheter bidra till
underhållet vid skolor och hälsovårdscentraler
etc.

mer att göra vad som helst för att förhindra
FSLN att än en gång vinna valen i huvudstaden.

• Delta i planering via Kommittén för
kommunala utvecklingsplanen (Comité
de Desarrollo Municipal).
• Delta i två årliga öppna informationsmöten (cabildos municipales).
• Begära information.
• Ett visst antal invånare, eller kommunfullmäktige, kan begära att det
hålls extra fullmäktigemöte.

KOMMUNERNAS UPPGIFTER
• Diskutera och anta den kommunala
utvecklingsplanen (PDM).
• Anta kommunala resolutioner.
• Garantera hygien och miljö.
• Säga sin mening angående koncessioner inom kommunen, som den centrala
regeringen utfärdat.
• Anta den kommunala budgeten.
• Godkänna eller avvisa donationer.

BORGMÄSTARENS UPPGIFTER
• Leda och vara ordförande i kommunfullmäktige och den kommunala
myndigheten.
• Vara laglig representant för kommunen.
• Utforma den årliga budgeten och rapportera om utfallet.
• Utforma inkomstplanen.
• Godkänna utbetalningar och administrera social service som är kommunens
kompetensområde.
• Be fullmäktige om tillstånd att sälja
kommunala tillgångar.
• Utse personal som handlägger personregistret.
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