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Interpellation om arbetet mot delade turer
Ärendebeskrivning
Jonas Brännberg (RS) och Carolina Löf (S) anför följande i en interpellation till
socialnämndens ordförande.
Den 27 februari 2012 debatterade kommunfullmäktige Rättvisepartiet
Socialisternas motion om att avskaffa de delade turerna i Luleå Kommun.
Motionen bifölls men kravet på mer ekonomiska resurser avslogs av den
socialdemokratiska majoriteten med argumentet att ”vi måste först se vad den
utredning vi tillsatt visar ” och att ”när det finns en prislapp, kommer vi
tillbaka till kommunfullmäktige”. Dessa åsikter från ledande socialdemokrater
återgavs också i medias rapporter från mötet.
Efter att ha läst direktiven till den utredning som nämns ovan måste vi ställa
några frågor för att få klarhet i vad socialdemokraterna egentligen menar. I
direktiven står det nämligen tydligt att utredaren är förbjuden att lämna några
förslag på lösningar som skulle innebära ökade kostnader. Under
”Uppdragets mål” sägs att ”Förslaget ska rymmas inom befintlig budget” och
under ”Avgränsningar” sägs att förslag ”inte får lämnas” som förutsätter
förändringar på ”Ekonomisk budget och resursfördelningsmodeller”.
I debatter där undertecknade har varit närvarande har S-företrädare också
lovat att de ”på golvet” ska få insyn i hur arbetet med utredningen fortskrider.
Det finns inte heller nämnt i direktiven till utredningen.
Med anledning av ovanstående har vi följande frågor:
1

Hur ska utredaren kunna lägga förslag, som kanske är de enda möjliga men som också innebär ökade kostnader - om de förbjuds göra det i
utredningsdirektiven?
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Om utredredningen visar att det inte finns någon tillfredställande
lösning för att avskaffa de delade turerna inom befintlig budget, vad gör
ni då? Ska ni tillsätta en tredje utredning?
”10 000 fler lulebor” var inte ens en fråga i valet 2010 – ändå har många
beslut tagits och resurser beviljats i den frågan. Vad anser ni är en
lämplig tidpunkt innan ni ”gör verkstad” i den här valfrågan?
Vad kommer ni göra konkret för att de ”på golvet” som engagerat sig i
den här frågan ska få insyn och möjlighet att kommentera utredningens
fortskridande?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

uppdra till socialnämndens ordförande att besvara interpellationen.
_____

Beslutsexpediering
Margareta Bladfors Eriksson
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