Till protokollet Kommunfullmäktige 28 nov 2019
Reservation ärende 6 Begäran om avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige och
förslag på nya fokusområden och mål för kommunfullmäktige.
Ärendet som reservationen berör bereddes som ett ärende i kommunstyrelsen men delades sedan
upp i två ärenden i kommunfullmäktige. Feministiskt initiativ anser att tillvägagångssättet i
uppdelningen av ärendet inte var välgrundat, demokratiskt och resulterade i att ärendet inte kunde
behandlas i sin helhet. Ärendet kunde inte heller behandlas på det sätt som hade beretts av
kommunstyrelsen. Vi anser att det tydligt framgår i handlingarna från kommunstyrelsen att ärendet
berör kommunbudget och nämndsramar.
Vår reservation gäller främst hanteringen av ärendet. Vad gäller fokusområden och mål hade vi om
inte återremiss hade skett yrkat avslag. Vad gäller avslut på uppdrag hade vi önskat att
Socialdemokraternas yrkande med ett grundat förslag hade behandlats men får anta att styret inte
önskar att ytterligare medel tillförs skolorna. När detta inte gavs möjlighet till var det bästa alternativet
att instämma i återremissyrkandet.
Feministiskt initiativ ser negativt på avslutande av uppdragen tidigare beslutade av
kommunfullmäktige vars funktion är att stärka organisationen och öka kvaliteten i kommunala
verksamheter. Då S förslag skapade nya förutsättningar och möjliggjorde detta utan skattehöjning ser
vi det som märkligt att det inte vann bifall.
Feministiskt Initiativ ser även kritiskt på nya mål för kommunen då de saknar kontinuitet i förhållande
till nuvarande mål och till stor del går emot dem samt att de inte har brett politiskt stöd.
Vi reserverar oss mot tagna beslut och hantering i detta ärende och hänvisar till de yrkanden som vi
skulle lagt eller instämt i men som ej gjordes möjligt. Detta som följd av att ärendet behandlades på
ett sätt som inte följde kommunstyrelsens linje och som inte följde de demokratiska principer
Feministiskt initiativ och flera oppositionspartier framförde i debatten i fullmäktige.
Vi anser att när oenighet och juridisk osäkerhet råder gällande behandling av ärenden bör dessa
prövas demokratiskt i kommunfullmäktige så länge de inte tydligt strider mot lagen.
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