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Även vid sammanträde i fullmäktigesalen tar ett upprop av ledamöter och ersättare mycket tid. Vid 
helt digitala möten dock dubbelt så lång tid. Och bättre blir det inte när ordföranden strax innan 
sammanträdets slut ordnar en kortare paus – nytt upprop för säkerhets skull, att allt går rätt till 
och inga överklaganden kommer är nog så viktigt. 

För Vänsterpartiet var James Bucci, Stefan Kärvling, Lutz Rininsland, Monica Andersson och 
Magnus Lilja på plats som ledamot och på ersättarplatsen fanns Eldbjörg Bryntesson. 

Visserligen hade ärendelistan vuxit till att omfatta 30 punkter, men mycket hanterades utan några 
som helst frågor eller någon debatt. 

Ett antal punkter gällde avsägelser och nomineringar. För vår del har Eva Lindgren valts in som ny 
ledamot i fullmäktiges demokratiberedning, Berit Utberg som ersättare i byggnadsnämnden 
(Pontus Gläntegård är ordinarie ledamot) och James Bucci som ersättare i styrelsen för Kungajakt- 
och Viltmuseum AB.  

Några punkter gällde revidering av texter, sådant sker per automatik när förutsättningar har 
ändrats, ändå måste fullmäktiges klubbslag bekräfta förändringen. Två delårsbokslut (Fyrbodal 
och Kunskapsförbundet) från augusti 2020 hade nu kommit den långa vägen till fullmäktige, som 
utan debatt beslutade godkänna båda. 

Debatten då? Några frågor kring en presentation av en rapport ”Granskning av kommunens 
hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030”. Rapportens frågeställningar lär nog bli ett stort 
debattämne framöver, och här bör Vänsterpartiet visa engagemang. Den andra presentationen 
gällde ”Granskning av effektivitet och kvalitet inom äldreomsorgen”. Lutz Rininsland framförde i 
sitt inlägg kritik mot rapporten. Han menade att rapporten knappast bidrog till att lösa bekymren, 
att det bara var en upprepning av det eviga ”för dyrt, för höga kostnader”. Rininslands syn 
framkommer på annan plats, men nu ligger bollen hos socialnämnden. Vänsterpartiets ledamot 
där kommer att behöva bevaka hur balansen mellan kostnad och effektivitet, mellan minskade 
resurser och bibehållen kvalitet kan hanteras. På fliken för socialnämnden kommer vi nog att få 
höra hur det blev. 

Stefan Kärvling och Lutz Rininsland har ett flertal gånger berättat om ödet för en motion från 
2017. Båda hade tillsammans med Marianne Ramm motionerat om ”Lika villkor för 
förtroendevalda i alla partier”. Motionen kom 2017, nu fyra år senare borde fullmäktige för tredje 
och förhoppningsvis sista gången tala om för kommunledningen att önskade förändringar skall 
göras. Två förslag fanns att välja på – kommunstyrelsens förslag (som var Stefans Kärvlings 
förslag) och ett annat yrkande från kommunstyrelsens ordförande. Det blev ”vårt” förslag som fick 
gehör. Att det ska vara så svårt! 

Tyvärr gäller fortfarande ett tillfälligt regelverk med bl a tidsbegränsning på 3 minuter för varje 
anförande. Fullmäktiges ordförande bevakar denna och andra anvisningar strikt, nästan för strikt. 
Det tycks göras skillnad mellan vanliga ledamöter och andra som också råkar vara 
nämndsordförande. Nog bäst att återgå till den gamla ordningen. Och att den som har någonting 
att bidraga i sak också får göra det och tala till punkt. 

Anteckningar gjordes av Lutz.Rininsland@vansterpartiet.se 

 


