Fråga till Ann-Christin Ringefors
I valrörelsen 2018 debatterade jag och din partikamrat Lars Svensk i P4 Uppland hur äldre ska
kunna bo kvar på landsbygden. Debatten hade initierats av en frågeställare från Tobo. Vi var
båda mycket överens om att bokbussen var otroligt viktig för många äldre som bor på vår
kommuns landsbygd.
I Upsala Nya Tidning den 13 november fick vi i oppositionen information om att kommunens
bokbuss är tagen ur bruk. Bokbussen beställdes genom ett politiskt beslut i dåvarande kulturoch fritidsnämnden. När bokbussen nu tagits ur bruk får vi i oppositionen information om
detta genom att läsa i lokaltidningen.
Mot bakgrund av detta frågar jag:

-

Har Kd ändrat sig beträffande hur viktig bokbussen framför allt är för kommunens
äldre innevånare som är bosatta på landsbygden?
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Viktoria Söderling (S), Oppositionsråd

Fråga till Lotta Carlberg

Till höstterminen anställdes ytterligare en rektor på Örbyhus skola och under nästa år ska
ytterligare en rektor anställas i rektorsområde 1. Ingen av dessa anställningar och utökningen
av skolledning har fattats genom politiskt fattade beslut.
Efter att både ha ställt frågor tidigare och interpellerat står vi utan svar. Under
interpellationsdebatten i september ställde jag frågan till dig Lotta Carlberg utan att få något
svar. Jag känner mig därför tvungen att återkomma.

-

Varför finns inget politiskt beslut angående den pågående omorganisationen och
förändringen av rektorsområden med fler rektorer?

-

Var finns det en ekonomisk analys av omorganisationen?

2019-12-10
Jonas Nyberg (S)

Fråga till Sara Sjödal
Under budgetdebatten vid föregående kommunfullmäktigesammanträde var du starkt
ifrågasättande till att det socialdemokratiska budgetalternativet innehöll 28 mnkr till Karlholm
Strand. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att i innevarande års investeringsbudget,
den som kvintetten under Din ledning röstade igenom i december förra året, återfinns en post
”Karlholm Strand 28 mnkr”, exakt samma summa som återfanns i vårt budgetförslag.
I Upsala Nya Tidning den 30 januari 2018 kunde vi läsa att både dåvarande KSO och dito
oppositionsråd uttalar sig klart positivt om avtalet med Karlholm utveckling. Inte någonstans
antyds att den dåvarande oppositionen inte stod bakom det framförhandlade avtalet.
Mot bakgrund av detta frågar jag:

-

Vad har förändrats sedan december 2018 och som föranlett att du nu har en helt annan
uppfattning beträffande utvecklingen av Karlholm Strand än den du företrädde vid
budgetfullmäktige i december 2018?
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