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Brist på ordning och reda hos (S) i Emmaboda kommun
Ännu inget svar om pendlingsbidraget
Vi har den 28 november begärt ut handlingar av Emmaboda Kommun som visar på
vilka premisser pendlingsbidraget i Emmaboda betalas ut. Vi har sedan dess erhållit
en mängd handlingar från kommunledningskontoret, men inget som visar vad vi
efterfrågar.
Fortfarande saknas den handling som i januari 2015 skulle ha tydliggjort vad beslutet
om pendlingsbidraget i Emmaboda kommun handlar om.




Ändamålet med bidraget
Vilka som är berättigade till det
Vilket som är maxbeloppet

Den 11 december gjorde vi revisionen uppmärksam på att det inte verkade vara
möjligt att få ut dessa handlingar från kommunen.
Det ledde till att Ann-Marie Fagerström (S), kommunstyrelsens ordförande, i
Barometern den 15 december beklagade att Centerpartiet inte har koll på de beslut
som är fattade och att det dröjt att få fram handlingar. Fagerström säger vidare att hon
är medveten om att Centerpartiet och övriga oppositionspartier är emot förslaget till
pendlingsbidrag och har reserverat sig mot det.
Det är viktigt att notera att vi nu inte diskuterar pendlingsbidragets vara eller icke vara.
Det handlar om att i januari 2015 när den nya kommunstyrelsen hade sitt första möte
fanns inget förslag till beslut om pendlingsbidrag som eget ärende. Det stämmer att vi
sedan januari 2016 har reserverat oss mot pendlingsbidraget, eftersom vi menar att
det inte har någon mätbar miljönytta.
Men den synpunkten fick vi aldrig möjlighet att framföra på sammanträdet i januari
2015. Det fanns heller ingen möjlighet att överklaga genom att hävda att beslutet
bryter mot kommunallagens krav på likabehandling.
20 december fick vi 14 sidor handlingar från kommunkontoret. På sidan 9 finns
kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2015 som togs i december 2014. Där, i
raden för KS i 10:e kolumnen, finns ”Pendlingssubvention” med 240 000.
För den nyvalda kommunstyrelsen fanns inte pendlingsbidrag som separat ärende.
Det blev klubbat i ett och samma beslut tillsammans med övriga poster i
kommunstyrelsens detaljbudget.

Den som höll i klubban var Ann-Marie Fagerström. Pendlingsbidraget var ett nytt
ärende. För ett verkligt beslut, taget i demokratisk ordning, hade det krävts att
Fagerström hade lagt fram ett förslag till beslut, gett möjlighet till debatt, klubbat för
ett beslut och att det beslutet hade blivit protokollfört.
Det är tämligen magstarkt att kritisera Centerpartiet för att inte ha koll. Ytterst faller
ansvaret för ordning och reda på kommunstyrelsens ordförande, men någon ordning
och reda kan inte vi se. Det enda alternativet till politisk oordning är att tjänstemän
skulle försöka mörka, men det tror vi inte på. Det verkar däremot som att Ann-Marie
Fagerström och Socialdemokraterna nu försöker mörka att det aldrig funnits något
dokument som visar vad beslutet om pendlingsbidrag handlade om.

Fortsatt oreda – men (S) vill ha delat ansvar
I Barometerns artikel 21 december om slarv med upphandlingsregler säger Fagerström
att oppositionen också har ett ansvar och att Johan Jonsson (C) borde syna sin egen
roll.
– Johan Jonsson sitter i både kommunstyrelsen och KSAU. Han har precis samma
skyldigheter som jag att se till att uppsiktsplikten över nämnder och styrelser fungerar,
säger Ann- Marie Fagerström.
I Barometern den 28 december fortsätter Fagerström att dela med sig av ansvaret:
– Alla i kommunstyrelsen har denna tillsynsplikt, så det här är ett ansvar som vi alla
delar.
Socialdemokraterna har den enda heltidstjänsten som politiker i kommunen. Med 7
platser (inräknat 1 plats för Vänsterpartiet) har de majoritet i kommunstyrelsen.
Centerpartiet har 2 platser. Det blir i praktiken omöjligt för en ledamot från
oppositionen att utöva någon uppsikt när inte ens kommunstyrelsens ordförande
lyckas ha ordning och reda på de egna besluten i den egna styrelsen.
Snacka om bortförklaringar!
Det har tagits många viktiga och bra beslut under mandatperioden.
Socialdemokraterna tar åt sig äran för beslut som tagits gemensamt med oppositionen.
När det gäller ansvaret för oredan som de själva har ställt till med vill de däremot ha
delat ansvar.
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