KF Ärende 4
Interpellationer 2021

Svar på interpellation angående Ökad satsning på
trygghet och säkerhet ställd av Patrik Nyström (SD)
I en interpellation ställer Patrik Nyström (SD) ett antal frågor som handlar
om hur det extra tillskott avsedda för en ”Ökad satsning på trygghet och
säkerhet under ett år” kommer att disponeras.
Nedan mina svar i kursiv stil:
-När och hur fattades beslut om att teckna avtal med en privat aktör för att
stävja den negativa utvecklingen på internet i Karlskoga.
Inget avtal har tecknats, däremot kommer ett samverkansavtal att tecknas
med stiftelsen Let´s make love great again med målet att skapa Sveriges
tryggaste nätkommun för barn, unga och övriga invånare.
-Anser du att den politiska oppositionen fick underlag redovisade hur de 5
miljoner kronorna skulle fördelas?
Nej
-Endast dagar efter att tilläggsbudgeten beslutades så tecknades avtal med
den privata aktören om att ett samarbete skulle ingås, var det inte känt
redan när tilläggsbudgeten fattades att denna satsning skulle genomföras?
Svaret är nej med hänvisning till ovanstående svar
-På vilket sätt menar du att tryggheten och säkerheten i Karlskoga kommun
kommer att öka genom att satsningen på internetrelaterade problem
kommer att intensifieras.
Inte minst skolan vittnar om att hat och hot idag flyttats från fysiska platser
som t.ex. skolgårdar till olika typer av sociala plattformar. En bättre
förståelse för hur dagens unga kommunicerar samt i förlängningen bättre
beteende på nätet från såväl unga som föräldrar anses tveklöst bidra till
såväl ökad trygghet som säkerhet.
-Hur ämnar den politiska majoriteten i Karlskoga att använda resterande
pengar som finns kvar så att ”Ökad satsning på trygghet och säkerhet
under ett år” blir verklighet även utanför internet?
Inget som i dagsläget är bestämt men det finns gott om idéer.
Karlskoga 16 februari 2021
Tony Ring (M)

20210129
Interpellation Sverigedemokraterna Karlskoga
Ökad satsning på trygghet och säkerhet 2021
Till: Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i December månad 2020 hade vi att fatta beslut kring en
revidering av budget för verksamhetsåret 2021. En del av förslaget till beslut var att genomföra en
”Ökad satsning på trygghet och säkerhet under ett år” och detta föll under kommunstyrelsens
ansvarsområde. Satsningen motsvarar en utökad ramtilldelning om motsvarande 5 miljoner kronor,
detta förslag mottogs givetvis positivt från de övriga partierna.
Det som Tony Ring inte delgav var att 3 miljoner kronor var öronmärkta till ett projekt där en privat
aktör skulle arbeta förbyggande gentemot nät hat och nät hot i Karlskoga. Man kan ha olika tankar
och ideer kring huruvida en lokal entreprenör kan stävja och förebygga brott och synen på hur
internet påverkar Karlskoga eftersom just internet finns tillgängligt överallt runtom i hela världen.
Utefter hur Karlskoga utvecklats så vet vi att droganvändandet och skadegörelserna över tid är
tämligen överrepresenterat i statistiken över anmälda brott i kommunen. Visserligen kommer det att
testas att uppföra kamerabevakning på vissa platser i kommunen men insatserna är långt ifrån
tillräckliga.
’Därför frågar Sverigedemokraterna Karlskoga
-När och hur fattades beslut om att teckna avtal med en privat aktör för att stävja den negativa
utvecklingen på internet i Karlskoga.
-Anser du att den politiska oppositionen fick underlag redovisade hur de 5 miljoner kronorna skulle
fördelas?
-Endast dagar efter att tilläggsbudgeten beslutades så tecknades avtal med den privata aktören om
att ett samarbete skulle ingås, var det inte känt redan när tilläggsbudgeten fattades att denna
satsning skulle genomföras?
-På vilket sätt menar du att tryggheten och säkerheten i Karlskoga kommun kommer att öka genom
att satsningen på internetrelaterade problem kommer att intensifieras.
-Hur ämnar den politiska majoriteten i Karlskoga att använda resterande pengar som finns kvar så
att ”Ökad satsning på trygghet och säkerhet under ett år” blir verklighet även utanför internet?
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Karlskoga
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Interpellation Sverigedemokraterna Karlskoga
Mjölk som måltidsdryck inom gymnasiets verksamheter
Till: Folkhälsonämndens ordförande Martin Hårsmar
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad 2020 hade vi att fatta beslut av budget för
verksamhetsåret 2021. Under december månad 2020 gavs fullmäktige möjligheten att tillföra
ytterligare 17,5 miljoner kronor som en engångssatsning till nämnderna inför 2021.
Sverigedemokraterna har som enda parti vid budgetförhandlingarna i juni samt december månad lyft
fram att mjölken vid gymnasiets verksamheter även i fortsättningen skall finnas kvar som ett
alternativ till måltidsdryck.
Den styrande majoriteten gav inför budgetförhandlingarna i juni månad ett uppdrag till nämnderna
om att reducera sina kostnader, för folkhälsonämnden innebar detta att de skulle genomföra
effektiviseringar på cirka 2 miljoner kronor.
Att ta bort mjölken som måltidsdryck på gymnasiet innebar en besparing på 75.000 kronor.
När beslut fattas i fullmäktige står det samtliga partier fritt att göra de satsningar och besparingar
som de önskar, således kan man konstatera att folkhälsonämndens förslag till effektiviseringar enbart
är ett underlag som de presenterat. Beslut tas alltid av kommunfullmäktige vid
budgetförhandlingarna.
’Därför frågar Sverigedemokraterna Karlskoga
-Anser Martin Hårsmar att kostnaden för mjölken som måltidsdryck på gymnasiet är och har varit
för hög?
-Är det av miljöskäl eller av besparingskrav som mjölken försvann som måltidsdryck?
-Den politiska majoriteten signalerar att mjölken återigen kan serveras som måltidsdryck eftersom
kommunen redovisat en betydligt bättre ekonomi under december månad. Varför fanns inte
mjölken med i eran tilläggsbudget som presenterade i december månad?
-Vad har fått er att ändra uppfattning huruvida att mjölken nu anses vara bra som en måltidsdryck
vid gymnasiets verksamheter?

Patrik Nyström
Sverigedemokraterna Karlskoga

