Oppositionen tar ansvar
Degerfors IF upplever en av de största kriser som den anrika idrottsföreningen stått inför
genom tiderna. Ekonomin i Degerfors IF är så dålig att det i dagsläget endast återstår två
alternativ för verksamheten, konkurs eller rekonstruktion. En situation som i alla sina delar
kommer att påverka ekonomin även i kommunen. Detta föranleder oppositionen i
Degerfors, (s), (c) och (kd) att agera. Vi är beredda att ta ansvar för Degerfors kommun.
Under det senaste året har det stått allt klarare att något varit gravt fel med
verksamheten i Degerfors IF. Oppositionen har vid ett flertal sammanträden i
Kommunstyrelsen efterfrågat information i ärendet. I de fall sådan lämnats visar det sig nu
att denna inte varit fullständig.
Ansvaret för detta lägger vi helt och fullt på majoriteten med (v) i spetsen som inte delat
med sig av den fulla sanningen.
Vänsterpartiet har helt enkelt mörkat att man genom egna kontakter med DIF hållit de
övriga partierna i kommunstyrelsen ovetande om det faktiska läget i föreningen. En
budget i obalans redan innan spelåret inletts, obefintliga redogörelser, en tveksam
ansvarsfrihetsfråga etc., blir allt mer graverande för DIF och de politiska företrädare som
ingått i DIF:s styrelse.
Det vi nu ser är att (v) och dess ledare har försatt kommunen i ett prekärt läge. Sker inte
något kommer Degerfors kommun att få ta hand om en situation med än större
konsekvenser för kommunen, dess invånare och service till medborgarna.
Därför tar vi nu som opposition vårt ansvar och går med kommunens bästa för ögonen
med i en räddningsaktion för Degerfors IF, MEN bara under förutsättning att samtliga av
våra krav uppfylls. Dessa ställs för att vi anser det nödvändigt för ett förtroendefullt
framtida samarbete med föreningen.
Vi förordar rekonstruktion med följande krav:
Kommunen beviljar DIF hyresfritt på Stora Valla för 2016 och 2017.
Inget höjt borgensåtagande för kommunen.
Kommunen ger ett lån till föreningen för att lösa dyra bankkrediter.
Ett transparent hyresavtal som klart påvisar den totala hyresnivån.
Kommunrevision av föreningens ekonomi ska genomföras.
Samtliga invalda partier i Kommunstyrelsen ska ha månadsvis information om
den ekonomiska situationen i föreningen av DIF företrädare.
En handlingsplan för att tillgodose att DIF återigen inte hamnar i liknande
prekärt läge upprättas. Samtliga invalda partier i KS ska medverka vid
utarbetande av denna.
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