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                        KOMMUNPARTIET

                   Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

Kommunfullmäktige Vansbro kommun
Motion om Läsplattor för förtroendevalda i Kommunfullmäktige!

Efter valen 2010 koncentrerades makten till kommunstyrelsen och utvidgades senare över till 
kommunstyrelsens utskott. Ärenden som behövde behandlas i Kommunfullmäktige var redan beslutat 
i utskotten och bekräftades av samma politiker vid Ks möten och lika så vid KF möten med undantag 
av några få ärenden med partiideologiska karaktärer som sällan förekommer nu för tiden. 

Den politiken plus ändringarna i protokolldokumenteringen bidrog till destruktiva resultat inom hela 
den politiska och demokratiska organisationen och ledde bland annat till att 
kommunstyrelseledamöter, ersättare och även kommunfullmäktigepresidiet utsågs med läsplattor. 
Men inte övriga KF-ledamöter pga. ekonomiska problem. Händelserna bidrog till att politikerna tappat 
förtroendet för ledningen och intresset för att delta vid möten minskade drastiskt till en ej önskvärd 
nivå.

Att klaga på kommunens usla ekonomiska läge som man själv har orsakat är inte längre godtagbart för 
att diskriminera halva Kommunfullmäktigeledamöterna. Ni hade inga pengar då, ni har inga pengar nu 
och ni kommer inte att ha pengar de närmaste åren heller.

Det finns pengar till att fördubbla ordförandenas arvoden, det finns pengar till bråket mellan chefer, 
det finns flera miljoner för chefernas demoraliserande personalpolitik mm. Då måste det finnas pengar 
för att köpa läsplattor till övriga förtroendevalda. Det kommer att minska kostnaderna för portot, 
gynnar miljön, minska papperssvinn och inte minst bidra till vitalisering av Kommunfullmäktige som 
motionärens och motionens syfte egentligen gäller. Misslyckanden får inte prioriteras eller belönas.

Utöver det ovan nämnda tycker jag att vi inte kan fortsätta diskriminera hälften av de förtroendevalda 
pga. att andra hälften inte kan sköta sina uppdrag som de av medborgarna har fått och yrkar att:

 Kommunfullmäktige beslutar att alla förtroendevalda utses med läsplattor som sina övriga
 kollegor.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsam undersöka kommunalt inköp av läsplattor till 
övriga förtroendevalda i Kommunfullmäktiga.

Wahan Ohaness Harutun Grazyna Björklund
Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.
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