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Motion  -  Flytt av  kommunfullmäktige

Vi  i  Moderatgruppen har under en lång tid känt oss ovälkomna till Folkets hus, trots att vi så som alla

invånare stöttat denna socialdemokratiska förening med skattemedel! Pengar avsedda för

kommunens kärnverksamhet har gått till Folkets hus föreningen utan vårt medgivande, kan tilläggas.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 13.02.2017 ställdes frågan på sin spets under

debatten kring vår interpellation där vi starkt ifrågasatte socialdemokraternas engagemang och

hängivenhet åt denna förening speciellt med tanke på att S engagemang bygger på bidrag, men inte

från den egna partikistan utan från våra invånares plånböcker där S gräver djupt för att stötta Folkets

hus föreningen med medel avsedda för kommunal kärnverksamhet så som förskola, skola,

äldreomsorg, infrastruktur, samhällsutveckling osv.

Vad får vi i kommunfullmäktige då för Socialdemokraternas engagemang i denna förening?

För det första får vi en samlingslokal som inte motsvarar våra förväntningar och basala behov. Det

kan röra sig om brister av olika slag ex. ergonomin, ett system för röstning, visuella hjälpmedel,

möjligheten för ledamöterna att genomföra en digital presentation.

För det andra har vi ett IT system som återspeglar vår IT organisation. Inte uppdaterat på väldigt

länge! Det känns pinsamt att bjuda in föreläsare till denna lokal där IT tekniken hör hemma på ett

museum. Där utrustning hackar, slocknar och lever sitt eget liv! Vi förmodar att kommunen betalar

när lokalen hyrs till våra kommunfullmäktige sammanträden och då ska man kunna förvänta sig väl

fungerande utrustning.

För det tredje och kanske avgörande punkten är motsättningar mellan kommunalrådets uttalande att

Folkets hus är ett kulturhus som välkomnar alla invånare och kommunalrådets far —

socialdemokratisk kommunfullmäktige ledamot Rolf Perssons uttalande där han strax efter

kommunalrådets uttalande markerade kraftfullt med sitt tal att detta är arbetarrörelsens hus!

Precis som vi hävdat, vilket är ett slag i ansiktet på alla de invånare i Olofströms kommun som per

definition inte delar arbetarrörelsens rötter eller värderingar.

Länk till kommunstyrelsens sammanträde den 13.02.2017

http://play.quickchanneLcom/Qc/create/mainshow.asp?plav=l53l8

Vii Moderaternas kommunfullmäktige gruppen anser att vi har kommunägda samlingslokaler som

har likvärdig eller bättre kvalité än Folkets hus lokalen, som är politiskt neutrala, där alla känner sig

välkomna.

Aulan på Nordenbergskolan tycker vi är en lämplig lokal. Vi tycker att aulan på Nordenbergskolan är

mer ändamålsenlig än Folkets hus lokalen.



 

uni

my;

Där finns IT utrustning och det är en av kommunen ägd lokal och hyreskostnaden av  denna  lokal

stannar inom Kommunens och utbildningsnämndens ekonomi. Där finns även flera rum tillgängliga

för gruppmöten mer lämpade än lokaler i Folkets Hus.

Därför föreslår vi

Att: Kommunfullmäktige beslutar ge i uppdrag till ansvariga inom kommunledningen att undersöka

möjligheten och förutsättningar för att snarast flytta kommunfullmäktiges sammanträden till

Nordenbergskolans aula.

Att: Se över möjligheten att införskaffa utrustning som KF ledamöterna kan använda sig av vid behov

av visuell presentation och utrustning som möjliggör digital röstning och rösträkning.

Kommunfullmäktige gruppen i Moderaterna Olofström
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