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Rapport från Kommunfullmäktige
Syftet med detta kommunfullmäktige gick denna gång ut på att arbeta ifatt med alla interpellationer
och motioner som hade skjutits på från tidigare möten. En stor del av förmiddagen på dagens
kommunfullmäktige avhandlades åt en interpellation gällande hur kommunstyrets nedskärningar
inom programnämnd social välfärd och programnämnd barn- och utbildning påverkar välfärden.
Bakgrunden till interpellationen är de stora nedskärningar som de styrande partierna gjort på
skolområdet. Efter nedskärningen annonserades, fick dock kommunledningen kalla fötter. För att
minska på storleken av besparingarna på skolområdet, tog man istället pengar ifrån bland annat
programnämnd social välfärd. Pengar som hade kunnat användas för att höja
habiliteringsersättningen för funktionshindrade eller sänka priserna för kommunens matlådor till
äldre kommuninvånare. Vi Sverigedemokrater visade i debatten att vi hellre ser att man sparar på
andra områden än på välfärden och hänvisade till vårt eget budgetförslag där vi lindrat
besparingarna på skolan mer än de styrande – utan att skära ned på andra delar av välfärden.
Bo Ammers (SD) interpellation togs sedan upp, angående bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun.
Detta var en interpellation som egentligen inte skapade någon direkt debatt. Svaret låg mer i linje
med att kommunen inte ansvarar för själva utbyggnaden av bredband, utan att ansvaret ligger hos
lokala grupper och föreningar. Denna interpellation mottogs väl av nära på samtliga partier och flera
tackade också Bo Ammer (SD) för att han lyfte upp frågan för diskussion. Landsbygdsnämnden
arbetar dock en hel del inom detta område för att underlätta utbyggnaden, där vår starke man Arne
Björklund (SD) är djupt engagerad i frågan.
Bland de sista punkterna på dagordningen, var hanteringen av David Larssons (SD) motion gällande
kvalitetsuppföljning av äldres matlådor. Förslaget i motionen var att fullmäktigeledamöterna under
ett kommande kommunfullmäktige skulle erbjudas möjlighet att provsmaka den dagens matlåda för
äldre. Vi har nämligen fått höra att kvaliteten och smakupplevelsen inte riktigt var på topp, därför
ville vi att samtliga ledamöter skulle få skapa sig en egen uppfattning, för att i ett senare skede ta ett
eventuellt beslut om att förbättra matlådorna. Svaret på motionen var dock bra lustigt, ett av
argumenten från styret var att om man inte gillade kommunens matlådor, så fanns det andra
leverantörer att välja på istället.
Mellan raderna kunde man utläsa ett svar om att kvaliteten inte håller måttet, styret är inte ett dugg
intresserade av att smaka och de privata alternativen är brutalt mycket bättre. Tilläggas kan också att
beslut om att inte erbjuda matlådor till nya kunder hade tagits rätt nyligen innan denna motion hade
hanterats i kommunfullmäktige. Daniel Spiik (SD) lyfte ändå fram budskapet att det nog kunde vara
trevligt att käka lunch tillsammans, istället för att pipa iväg åt varsitt håll för att käka, vilket gjorde
detta till ett utomordentlig och prisvärt alternativ. Örebropartiet valde att ställa sig bakom motionen,
likaså Moderaterna. Moderaterna ville dock ha med tillägg om att matlådorna skulle bekostas av
ledamöterna själva och inte av kommunen. Detta var ett tillägg vi utan problem kunde ställa oss
bakom. Vår motion gick slutligen tyvärr inte igenom, något vi också tydligt och direkt gick ut med på
sociala medier. Signalvärdet av att genomföra ett test av matlådorna hade varit stor, men nu har
styrande ännu en gång visat hur lite de faktiskt bryr sig om sina kommuninvånare och hur lite de
äldres välmående i realiteten är värt.

