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Ibland är ”enkla åtgärder” för enkla – svar till kommunalsamling. 
 
 
Det nya året har precis börjat och lokalpartiet Kommunal Samling (KS), 
självutnämnda till kommunens enda oppositionsparti, påvisar hur man 
kan spara de stora pengarna i den kommunala budgeten. Detta gör man 
genom att rent populistiskt hoppa på det egna skrået, politiker eller för 
att använda ett riktigare ord – förtroendevalda. 
 
Visst kan man redovisa ”sanningen” på många sätt och gör tydligen KS 
gärna. För det arvode (vilket inte har höjts på över tio år) som nämnd-
ledamöterna får skall de närvara och ha läst in sig i handlingarna, och 
det är väl inte konstigt att de får ersättning ett utfört uppdrag. Att de 
sedan får ersättning för förlorad arbetsinkomst är just för att den är in-
div iduell och den enskilde har förlorad tid för att följfulla sitt uppdrag. 
T.ex  så har en industriarbetare skiftarbete som ger inkomstförlust när 
det lämnas för ett uppdrag, emedan en pensionär inte har någon in-
komstförlust. 
Menar KS att pensionärer och andra daglediga gärna får arvode för sitt 
uppdrag, men industria rbetaren skall dra av sitt arvode från ersättning-
en utav förlorad arbetsförtjänst? 
Vad det gäller nämndernas arbeten och sammanträden förstår jag att 
KS inte känner till hur det fungerar eftersom de inte är med i någon. I 
sin uppräkning av sammanträden så skriv det att bl.a. socialnämnden 
hade 171 sammanträden och Kultur- och fritid haft 80 sammanträden 
som pågått i 2 timmar eller kortare…    
När man gör detta så blandar man ihop korten ganska bra, genom att 
skriva det totala antalet sammanträden som nämnderna har haft; såväl 
presidiemöten, arbetsutskott, utbildningsdagar och nämnmöten! Det 
vore trevligt om KS kunde påvisa att alla dessa sammanträden inklusive 
gruppmöten har varit 2 timmar eller kortare! Vilket undertecknad kan 
garantera att så inte är fallet. 
Vidare så gör KS ett påhopp på de fasta arvoden som går till nämnder-
nas vice ordföranden, men glömmer vad som ingår i detta uppdrag, vil-
ket står i samma skrift som KS har hämtat alla ekonomiska informatio-
ner från! För det fasta arvode som V. ordf. får skall denne ”deltaga i 
löpande ledningsarbete, planerings- och samordningsfrågor, beslutsfat-
tande genomgångar och beredning av ärenden i anledning av samman-
träden, förrättningar, besiktningar mm, justering av protokoll, under-
tecknande av handling.”  För detta uppdrag har t.ex v. ordf. i socia l-
nämnden  haft 12 338.- i fast arvode för hela 2003.  
En Vice ordförande har ett stort ansvar precis som sin ordförande ge-
nom att stå tillsvars för det sätt som nämnden leds (enligt ovanstående 
citat). V. ordf. tjänstgör då ordförande är förhindrad och är då helt an-
svarig för de beslut som tas i nämnden namn. Både ordf. och v. ordf. är 
namngivna som kontaktpersoner på kommunens hemsida och andra 
ställen.  
Till sist kan jag meddela att både ordförande och v.ordf. i socialnämn-
den har jour dygnet runt i sociala beslutsfrågor (såsom LVU, LVM och 
annat) vilket ingår i bägges fasta arvodet. Kanske kan KS-skribenterna 
dras sig tillminnes det julbord som de närvarade vid den 14 dec och un-
dertecknad fick gå undan för att uträtta akuta sakfrågor. 
   
En god fortsättning på det nya året. 
Peter Friberg (m) 


