
Maktens arrogans   Fryksdalsbygden 2 april 2019 
 
Grundläggande i vår demokrati är att samhället styrs genom majoritetsbeslut. Men det 
får inte innebära att majoriteten hindrar minoriteten i en politisk församling från insyn 
och aktivt deltagande i beslutsprocessen. Men så är det numera inte i Sunne, efter det att 
Centern och Socialdemokraterna tillsammans bildat ett majoritetsstyre, som har en 
rösts övervikt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
   Bäst belyses detta av vårens arbete med att ta fram en budget för år 2020.  Ska 
partierna i opposition (HS, L, M, V, MP, KD och SD) kunna ta fram egna förslag till 
budgetar och samtidigt kritiskt granska Centerns och Socialdemokraternas 
gemensamma budgetförslag krävs detaljerad information angående de olika 
verksamheternas budgetar.  Det handlar ju om hur hundratals miljoner ska fördelas. 
Men C+S har tillsammans med kommunchefen vägrat att låta oppositionen få tillgång till 
sådana detaljdata.  
 
   Kommunstyrelsen har ett juridiskt och rättsligt ansvar för kommunen. Men inför 
kommunstyrelsen har kommunalrådet Ingemyr, med hänvisning till en juridisk 
utredning, som oppositionen inte fått ta del av, förklarat att oppositionens fem 
ledamöter inte har rätt till mer ekonomisk insyn än allmänheten. Påståendet är absurt.  
 
   Kommunchefen har i sin tur förklarat, att hon inte kan ålägga de olika 
verksamhetscheferna att förse oppositionen med begärd detaljinformation angående 
respektive verksamhets budget. Hon har hänvisat till chefernas arbetsbelastning och att 
krav på ytterligare arbetsinsatser skulle bryta mot arbetsmiljölagen. 
 
   I måndags var det så dags för kommunfullmäktige att ta ställning till Centerns och 
Socialdemokraternas gemensamma budgetförslag. Från oppositionen fanns inga 
motförslag, eftersom vi förvägrats nödvändiga fakta för vårt budgetarbete. 
 
   Oppositionen drev igenom en återremiss, som endast kräver en tredjedel av 
kommunfullmäktiges röster. Vi krävde bl.a., att tillgängliga ekonomiska data skulle 
kompletteras med under våren efterfrågad detaljinformation. Men så blir det inte.   
 
   Redan den 26 juni har det kallats till ett extra möte med kommunfullmäktige med en 
enda punkt på dagordningen, d.v.s. antagande av kommunens budget för 2020. Någon 
ytterligare information får inte oppositionen. Kommunallagen medger endast att ett 
ärende återremitteras en gång. Med andra ord kommer Centern och Socialdemokraterna 
att driva igenom sin budget. En politisk ledarstil präglad av maktens arrogans är 
tydligen vad vi har att förvänta oss i Sunne fram till nästa val. 
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