Fråga till Lotta Carlberg
Att vi socialdemokrater tycker att byggandet av en ny skola i Kyrkbyn för över 100 miljoner
kronor är en felprioritering är inte någon hemlighet. Nu när beslutet är fattat att skolan skall
byggas är vi dock naturligtvis angelägna om att det blir så bra som möjligt.
Mot bakgrund av detta frågar jag:
-

Hur många timmar skoltid per vecka kommer eleverna i Kyrkbyn att förlora genom att
på skoltid bussas till och från Tierp för slöjd samt hemkunskap?

-

Hur mycket kommer de abonnerade bussarna att kosta per läsår?

-

Har ni tagit fram ett underlag för vad det skulle kosta att bygga dessa salar för slöjd
och hemkunskap vid Kyrkskolan?
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Fråga till Åsa Sikberg
På utskottet arbete och omsorg innan sommaren klubbades ett avtal med Region Uppsala
angående etableringen av en närvårdsavdelning vid Tierps Vårdcentrum. Undertecknad
ifrågasatte varför vi fått utkastet till avtal så sent och varför vi inte fått vara delaktiga i
dialogen kring det faktiska avtalet. Då svarade du Åsa att det inte varit möjligt eftersom vi,
Älvkarleby kommun och Region Uppsala skulle ta ett likalydande avtal. Eftersom avtalet sen
inte fanns med i handlingarna till kommunstyrelsen undrade jag vad som hänt och fick till
svar av regionens politiker att det inte gått att komma överens med Tierps kommun och därför
gick regionen vidare på egen hand.
Mot bakgrund av detta frågar jag:
-

Varför fanns avtalet på utskottets agenda om samsyn med de andra parterna inte
fanns?

-

Hade du Åsa stämt av med dina borgerliga kolleger i Region Uppsala innan du valde
att lägga fram förslaget?

-

Hur fick du Åsa kännedom om att Region Uppsala inte hade för avsikt att underteckna
det avtalsförslag som du la fram för beslut i utskottet?
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