Reservation ärende 16 Kommunfullmäktiges sammanträde 191219
Att denna reservation måste skrivas nu då justering sker inom 13 timmar från att
fullmäktiges sammanträde avslutades visa i sig på att det är ett förhastat ärende.
Det kan inte på något vis ses som seriöst att en kommun bildar en koncern utan svar på
många av de frågor som ställts av de som inte är övertygade och att en styrelse för detta
väljs utan beredning. Processen med val av styrelse skulle vi kunna skriva en egen
reservation om då det var en uppvisning i hur en bäst förkastar alla riktlinjer, styrande
dokument och praxis och sådant deltar vi inte i, men det finns det inte tid till.
Oavsett ideologisk inriktning får vi förutsätta att en absolut majoritet av fullmäktiges
ledamöter har en idé om att vi vill något bättre för Lunds invånare. Det visar inte detta beslut
och framförallt inte hur det hanterades i fullmäktige och forceras av både kommunkontor och
styre. Debatten visade snarare ett förakt för allvar och ansvar. Samt demokratiska
processer.
Vi var tydliga med varför vi motsätter oss koncernbildningen.
Den ger en mycket liten grupp människor utan påvisad kompetens eller lämplighet att ha just
dessa uppdrag makt över både stora beslut och stora summor. Det finns redan personer i
bolagen som är anställda för att göra just det, driva bolag.
Det uppfattas även lite som skendemokrati när ett ärende i dagordningen förutsätter att
föregående ärende har godkänts av fullmäktige. Att besluten behandlas direkt efter varandra
lämnar inget utrymme för bedömningen av lämpligheten i att det nya bolaget ingår i
koncernen.
Fi håller helt med om att styrningen av kommunala bolagen måste stärkas, helt i enlighet
med kommunrevisionens rekommendation. Vi vill samtidigt tydligt ta avstånd från att ett
långtgående förslag som sätter välfungerande kommunala bolags framtid på spel.
Vi oroar oss över att det inom Lunds kommun på många sätt drivs mot en maktkoncentration
och centralisering. Det vill vi inte se oavsett färg på styre. Det urholkar fullmäktiges betydelse
och det är som vi påtalade ingen som har valt oss till andra uppdrag än kommunfullmäktige
där vi utgör den offentliga makten och bör hantera den utifrån det förtroendet.
Vi är alltså valda till att vara politiker och inte för att driva företag, är det detta en sätter
främst kanske en inte ska ägna sig år politik.
Vi beklagar beslutet på alla Lundabors vägnar och reserverar oss till förmån för vårt eget
avslagsyrkande.
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