KF 31 30 Mars 2015

Kommunfullmäktige

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick
(S) om de kraftiga försämringarna inom arbetsmarknad och vuxenutbildning
KSN-2015-0504
Den nya majoriteten beslutade på kommunfullmäktige den 15 december 2014 att skära ned på
vuxenutbildningen med 8 miljoner kronor och på arbetsmarknadsåtgärder med 11 miljoner kronor.
Utöver detta skar den nya majoriteten ned på flyktingmottagandet med 4 miljoner kronor och på
samverkan med den ideella sektorn med 4 miljoner kronor. Inte nog med detta, arbetsmarknadsnämnden beslutade vidare den 22 januari 2015, genom att budgetera med överskott, att skära ned
ytterligare på vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder med 12 respektive 9,5 miljoner kronor.
Totalt minskar budgeterna för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder med nästan 41
miljoner kronor.
Dessa dramatiska nedskärningar kommer att påverka arbetsmarknadsnämndens arbete för att fortsatt hålla tillbaka arbetslösheten låg och minska bidragsberoende. Uppsala har den lägsta arbetslösheten bland jämförbara kommuner. Det är ett resultat av Folkpartiets och Alliansens prioriterade
satsningar. Genom arbetslinjen och utbildning förvuxna har Uppsala goda resultat.
Nu riskerar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att stjälpa hela den positiva
utvecklingen Folkpartiet och Alliansen har åstadkommit. Om vi nu ska fokusera på de två stora
nedskärningarna - de på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning om 41 miljoner kronor måste det finnas en förklaring från ansvarigt kommunalråd om hur den nya majoriteten avser jobba
med arbetsmarknadsåtgärder och erbjuda vuxna i Uppsala möjlighet till en utbildning. Jag är verkligen förvånad över dessa nedskärningar. De är tvärt emot vad S, MP och V lovade väljarna under
valrörelsen och sa under alla år i opposition. Då hette det t.ex. i Socialdemokraternas valbudget att
ni skulle prioritera investeringar i jobb och utbildning. Men era nedskärningar minskar t.ex. antalet
välfärdsjobb från ca 250 till 90. Det betyder att 140 individer årligen kommer att få leva på försörjningsstöd istället för att ta klivet ut på arbetsmarknaden. Detta är den bidragslinje som S, MP och
V nu har starta sin mandatperiod med. De som drabbas av er politik är de svaga som ni avsåg
hjälpa. Varför blev det så fel?
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Marlene Burwick (S):
- Vilken konsekvensanalys ligger som grund för dessa häpnadsväckande nedskärningar?
- Hur vill den nya majoriteten axla Folkpartiets och alliansens arbete för att hålla tillbaka arbetslöshet, minska bidragsberoende och behålla kvaliteten på vuxenutbildningen?
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Benny Lindholm (FP)
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