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Socialdemokraterna tog hjälp av Sverigedemokraterna
I måndags var frågan om Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg ska ha 25 eller 21
ledamöter uppe för beslut en andra gång. Första försöket den 15/2 slutade i
återremiss och utredning av risken för jäv när antalet ledamöter i Kommunfullmäktige bara blir några fler än i Kommunstyrelsen.
En lagändring gör det möjligt för mindre kommuner att bara ha 21 ledamöter i Kommunfullmäktige. När Socialdemokraterna har drivit frågan om att minska kommunfullmäktige med 4
mandat från 25 till 21 verkar det också vara huvudmotivet till förslaget: Att det går att genomföra. Några stora inbesparingar i arvoden blir det inte, högst 8 000 kr per år. Beslutet
kom först efter extra möten i både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Detta i en
kommun som ännu en gång står inför budgetöverskridanden i flermiljonklassen både för skolan och socialförvaltningen. Eventuella extra möten borde ägnas åt dessa minst sagt gedigna
besparingsområden i stället för att jaga några tusenlappar i ledamotsarvoden.
Med bara 21 ledamöter i Kommunfullmäktige blir det svårare för små partier att ta plats där.
Folkrepresentationen riskerar att urholkas och det blir svårare att bedriva politisk verksamhet i kommunen. Bekvämt för större partier förstås, som får det lättare att driva igenom sina
beslut.
Kanske har det förslagsställande socialdemokratiska partiet i efterhand blivit lite betänksamt. En parlamentarisk grupp ska tillsättas för att ” utreda hur kommunfullmäktige kan vitaliseras ”. Och detta efter ett beslut om att 16 % av mandaten ska plockas bort från Kommunfullmäktige! Det blir inte lätt att sedan ” öka intresset från allmänheten att åtaga sig förtroendeuppdrag” som det står i beslutshandlingen.
Vid omröstningen var 5 av de 7 partierna i fullmäktige emot förslaget att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till 21. Kvar på barrikaden stod Socialdemokraterna som dock
behövde Sverigedemokraternas röster för att få igenom sitt förslag. Väljarna bör nog inför
valet ta sig en funderare på, vad dessa båda partier egentligen tycker om folkvald demokrati.
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