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Sorundanet ogillar lögner - vi arbetar med sakfrågor och fakta

Alla partier som finns i kommunfullmäktige har rätt att lägga ett budgetförslag. Däremot har det tidigare bara varit de

partier som sitter i kommunstyrelsen och nämnder, som har fått ta del av den information som behövs för att kunna göra

en budget. Övriga partier får lägga sitt budgetförslag utan att få tillgång till de fakta som behövs. Eftersom detta är ett

demokratiskt problem, skrev Sorundanet en motion i december 2008 om att alla partier i kommunfullmäktige skulle få

samma information inför budgetarbetet. Det är synnerligen anmärkningsvärt att man ska behöva motionera om en sådan

självklar sak i ett land som har demokrati! Det tog dock drygt tre år och en ny mandatperiod innan motionen behandlades

och bifölls i kommunfullmäktige den 8 feb. 2012. Utan denna motion, hade alla partier inte ens varit inbjudna till

temadagarna om budget 2012 och 2013. Detta ”glömde” Anna Ljungdell att ta upp i sin insändare, där hon skriver: ”Därför

har vi erbjudit alla partier som saknar representation i nämnder och styrelser möjligheten att vara med ...”

Första gången vi blev inbjudna, 2012, fick vi inbjudan den 14 feb. till temadagarna 22-23 feb. Trots att vi är

heltidsarbetande lyckades en representant från oss ta ledigt två dagar från sitt företag och vara där med bara en veckas

varsel. Däremot förstod inte vi och inte heller flera andra partier den nya ordningen med posten Finansförvaltningen (24

miljoner) i budgeten, trots att vi var med på temadagarna. Eftersom flera partier gjorde detta fel, är det kanske mer rimligt

att anta att informationen om denna nyordning var otillräcklig än att vi gjorde det för att få mer pengar över till Barn- och

utbildningsnämnden som Anna Ljungdell skriver, även om den nämnden är särskilt prioriterad av oss. Under

budgetdebatten i november i kommunfullmäktige, bad vi om ursäkt och förklarade att vi inte hade förstått detta. Detta har

Anna Ljungdell uppenbarligen glömt, eftersom hon vid minst två tillfällen sedan dess har anklagat oss för att medvetet ha

gjort fel.

I år fick vi inbjudan den 5 feb. till temadagarna 21-22 feb., men trots att vi lade ner mycket tid på att försöka ta ledigt från

våra arbeten och företag, hände oförutsedda saker i sista stund och därför lyckades vi tyvärr inte denna gång, vilket vi

beklagar. Vi, som är fritidspolitiker, kan inte leva på ett arvode på 500-1.200 kr i månaden ( i 9 månader), vilket är vad vi får

för att läsa handlingar och delta i kommunfullmäktige. Därför är det helt korrekt att vi är tvungna att prioritera och i första

hand sköta det arbete som vi försörjer oss på. Det är faktiskt inte ett val, som Anna Ljungdell påstår. Det är inte särskilt

troligt att vi i Sorundanet skulle lägga ner tid på vår fritid på att skriva en motion, om vi struntade i om vi fick informationen

inför budgetarbetet eller inte. Om vi kan få information om när temadagarna är nästa år samtidigt som de partier, som

sitter i kommunstyrelsen och nämnderna, lovar vi att vi ska göra allt för att kunna delta.

Anna Ljungdell anklagar också Sorundanet för att inte ha lämnat in budgetförslaget i tid. Enligt information från

kommunen, skulle budgetförslaget vara inne senast den 15 okt. Eftersom det finns med på kommunstyrelsens postlista

från den 15 oktober, har det kommit in i tid. I kommunstyrelsens protokoll från den 24 okt. då budgetförslagen skulle

behandlas, står det att utöver Socialdemokraternas och Folkpartiets gemensamma budgetförslag hade förslag inkommit

från Sorundanet samt Moderaterna och Kristdemokraterna. Sorundanet äger inte tillträde till kommunstyrelsens

sammanträde, så vi får utgå ifrån att protokollet är korrekt.

Anna Ljungdell ”glömde” också att skriva i sin insändare att S och FP ändrade sitt budgetförslag den 14 nov., dvs.

samma dag som budgeten skulle behandlas genom att komma med tilläggssidor på sittande möte. På dessa

tilläggssidor fanns bl.a. ändrad kommunbidragsfördelning, dvs. de ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och

respektive nämnd. Mer sent inkommet budgetförslag än så kan man inte ha!

Sorundanet har inget emot att bli granskade. Det är vi tvärtom mycket vana vid. Däremot tycker vi inte om lögner utan vi

arbetar med fakta.
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