Fråga till Lotta Carlberg
Vid senaste fullmäktige ställde undertecknad tre frågor angående hur dialogen med berörda
skall säkerställas vid projekteringen av ny skola och förskola i Kyrkbyn. Jag fick till svar att
”man skulle få vara med på ett litet hörn”. Den ingången anser jag är närmast nonchalant och
kommer inte ge den bästa möjliga byggnation för verksamheten. När jag i ifrågasatte
inställningen till dialog fick jag som svar från dig motfrågan ”Vad har du för problem?” och
du fortsatte ”Vad har Socialdemokraterna för problem?”. Den typen av retorik tycker inte jag
visar på en god inställning till dialog. Det finns fortfarande många frågetecken kring hur ni i
den så kallade kvintetten hanterat processen och beställningen av ny skola samt förskola i
Kyrkbyn. Trots att jag ställde frågor vid senaste fullmäktige och att mina partivänner ställer
frågor i utskott och i andra sammanhang så är svaren och informationen till oss i oppositionen
ytterst bristfällig. Det tycker jag och vi socialdemokrater är ett problem.
Mot bakgrund av detta frågar jag
1. Hur många förskoleplatser innehåller er beställning av ny förskola i Kyrkbyn?
2. På vilken prognos och beräkning bygger beställningen?
3. Hur många barn kommer att gå i förskolan i Kyrkbyn i höst enligt den senaste
statistiken?
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Fråga till ordföranden i utskottet arbete och omsorg
I samband med olika överläggningar mellan Region Uppsala och Tierps kommun har
information getts om att Region Uppsala har planer att lägga ner den geriatriska avdelningen
vid Tierps Vårdcentrum. Jag och det parti jag företräder, Socialdemokraterna, tar avstånd från
detta förslag och kommer att aktivt arbeta för att det inte skall genomföras. Den geriatriska
avdelningen vid Tierps Vårdcentrum har under lång tid bedrivit vård av god kvalitet och är
allmänt uppskattad av främst den äldre befolkningen och deras anhöriga i Tierps kommun och
övriga kommuner i Norduppland.
Mot bakgrund av detta frågar jag:
- delar du vår uppfattning att den geriatriska verksamheten vid Tierps Vårdcentrum bör finnas
kvar?
Om denna fråga besvaras med ett ja:
- vad har du gjort och vad avser du att göra för att säkerställa att den geriatriska verksamheten
vid Tierps Vårdcentrum bevaras?
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