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Svar på interpellatson nr 7/2018 - Väntans tider, två och ett halvt år... 

Sammanfattning 

Jörgen Palmberg har ställt en interpellation till mig då jag var ordförande i Byggnadsnämnden. 

Interpellationen rör en frågeställning om varför det tagit 2,5 år att svara på en motion som handlade 
om skolskjuts för barn med särskilda behov, 

Interpellationen omfattade tre frågeställningar som jag nu besvarar. 

Svar 

1. Vad är det som är så svårutrett attfrågan inte kunnat besvaras? 

Byggnadsnämnden beslöt 2017-01-24 (§1:6) att: "Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att förklara motionen 
besvarad med hänvisning till det särskilda utredningsuppdraget nr 40, angående skolskjutsriktlinjer 
som Kommunfullmäktige gett till Byggnadsnämnden i samband med budgetbeslut för 2017." 

Därmed kan det konstateras att frågan har besvarats av Byggnadsnämnden. 

2.1 budgetdebatten för 2019 meddelade du att motionen skulle behandlas på decembermötet. Värjor blev detta inte 
av? 

Det jag sade i budgetdebatten var: "Jag föreslår att vi tar den här diskussionen när motionen från 
2016 kommer upp, vilket förhoppningsvis kommer att ske i decembersammanträdet". 

Motionen kom inte upp i Kommunstyrelsen för beredning för att kunna hanteras vid 
decembersammanträdet, vilket den däremot har gjort inför dagens sammanträde. 

3. Hur länge skall vi behöva vänta på svar på motionen? 

Motionen är på dagord ningen för att hanteras vid dagens sammanträde. 

Hampe Klein 
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Väntans tider, två och ett halvt år... 

Våren 2016 lämnade jag in en motion för skolskjuts för barn med särskilda behov även 
utanför kommungränsen. Enligt regelverket för kommunfullmäktige så skall motioner 
besvaras inom ett år. Barn, föräldrar och jag har nu väntat i 2,5 år på ett svar. 
Mina frågor till dig blir därför följande: 

Vad är det som är så svårutrett att frågan inte kunnat besvaras? 

I budgetdebatten för 2019 meddelande du att motionen skulle behandlas på 
decembermötet. Varför blev inte det av? 

Hur länge skall vi behöva vänta på svar på motionen? 

För socialdemokraterna 

Jörgen Palmberg 


