Fråga till Kommunstyrelsens ordförande
Angående Skrivelse från revisorerna.
Revisorerna är valda av kommunfullmäktige har i uppdrag att granska att nämnder och styrelser
utför de uppgifter kommunfullmäktige gett dem i uppdrag att genomföra. Till sin hjälp har de
politiska revisorerna inhyrd hjälp från en professionell revisor som har som speciell uppgift att
kontrollera hur de ekonomiska direktiven har fungerat.
När granskningen är genomförd har en kritik framförts av osedvanligt stora mått. Kritiken handlar
om inköp där lagen om offentlig upphandling inte följts i enlighet med kommunens riktlinjer och
gällande lagstiftning. Vidare kritiserar revisorerna kostnader för turistbyrå och museilokaler på
Ljusterö som totalt kostar 500.000 per år samt stora kostnader för representation och fester.
Trots denna omfattande kritik låter kommunstyrelsens ordförande rapporten stanna i
kommunstyrelsen och vi i kommunfullmäktige får nöja oss med att ställa frågor och interpellera
om skrivelsen. Vi tillåts således inte att få debattera med er som orsakat en kritik som torde vara
unik i sin omfattning även i jämförelse med andra kommuner.
Ni erbjuder oss att interpellera alternativt ställa skriftliga frågor under mötet i kommunfullmäktige.
En interpellation ska besvaras vid nästkommande möte i kommunfullmäktige om den godkänns
av ledamöterna att få ställas och en fråga ska i princip kunna besvaras med ett ja eller nej.
Jag vill påminna dig om att kommunstyrelsen är underställd kommunfullmäktige.
Vi ledamöter har således på ditt initiativ erbjudits två alternativ, en interpellation som kan
besvaras vid ett framtida möte i kommunfullmäktige eller en mängd enkla frågor som kan
besvaras med ett ja eller nej.
Vi som inte tillhör alliansen tvingas på detta odemokratiska sätt att själva anordna möten med
revisorerna och förvägras att debattera med den majoritet som är ansvarig för allt som kritiseras
av revisorerna.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Anser du Michaela Fletcher Sjöman att vi som är folkvalda bör behandlas på detta odemokratiska
sätt och tror att det leder till framgång och förtroende för dig och alliansen?

Björn Molin

