Motion om att stoppa majoritetens övervakning av oppositionen
Enligt nyligen uppkomna uppgifter så finns det ett förhållningssätt i Eskilstuna kommun där
den politiska majoriteten hålls underrättad om vilka frågor och svar som oppositionen utväxlar med kommunens olika förvaltningar. Majoriteten motiverar den typen av övervakning med
att ansvariga politiker ska ha fullständig koll på vad som sker i den egna organisationen och
ska ha minst samma information som oppositionen. Rådande förhållningssätt ger majoriteten
ett informationsövertag som kan utnyttjas till att ta politiska förslag oppositionen arbetar med
och göra till sina egna.
Möjligtvis inträffade just detta när Sverigedemokraterna skickade frågor till barn- och utbildningsförvaltningen den 17 december 2018, för att förbereda ett politiskt förslag kring
regelbundna narkotikasök på kommunens skolor. Nästan tre veckor senare den 4 januari får vi
istället för ett svar veta att förvaltningsledningen gått till den politiska majoriteten med våra
frågor. Först nekades vi få svar utan skolnämndernas formella godkännande men efter att vi
hade kopplat in halva kommunledningen i stadshuset backade den politiska majoriteten och
tillät oss få ställa frågorna utan deras välsignelse. Dock backade inte majoriteten på sitt förhållningssätt om att ha ett informationsövertag.
Den 7 januari 2019 kl. 11:30 lämnar vi in ett skarpt förslag i form av en motion till fullmäktige där vi föreslår regelbundna narkotikasök på kommunens skolor. Som av en händelse
rapporterar lokalmedia samma dag kl. 17:30 att den politiska majoriteten har samma förslag.
Det är möjligt att majoriteten gått i tankarna att föreslå något liknade, men vad är oddsen att
det sker exakt samma dag som motionen lämnas in? Det är svårt att inte dra slutsatsen att majoriteten utnyttjat sitt informationsövertag för att antingen ta förslaget rakt av eller stressat
fram det egna utspelet i syfte att vara först ut.
Oavsett slumpen eller fulspel, så är nuvarande förhållningsätt kring informationsutbytet under
all kritik. Det är förståeligt varför rapporterna från riksdagens utredningstjänst hålls sekretessbelagda tills uppdragsgivaren offentliggjort innehållet.
Politiker i opposition eller majoritet måste kunna ställa frågor till förvaltningar och bolag utan
att politiska motståndare hålls direktunderrättade.
Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att majoriteten framöver inte ska hållas underrättade om vilka frågor och svar som utväxlas mellan oppositionen och kommunens olika förvaltningar och bolag.
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