
Replik i interpellationsdebatten med kommunstyrelsens ordförande 

Jag vill tacka ordföranden för svaret som blev välgörande utförligt fast min fråga 

ställdes så sent. Att jag väntade hade samband med min förhoppning att det tillfälliga 

regelverket med stora begränsningar för den fria debatten skulle ändras inför detta 

sammanträde. 

Det vore bra att få höra att många tar del av ordförandens text. Där finns viktiga fakta 

och där finns tankar om hur frågorna kring ”arbete och arbetslöshet” utvecklas 

framöver. 

Jag uppfattar att vi är överens på de flesta punkter: 

 I grunden ligger ansvaret för arbetsmarknadspolitiken hos staten 

 Det är i första hand lagstiftningen som utgör regelverket 

 Särskilda omständigheter kräver särskilda insatser av staten 

Samtidigt uppfattar jag också att vi som kommun har ett särskilt ansvar för alla 

invånare och medborgare. 

 När någon individ kommer i kläm, det må vara av egen försummelse eller av 

luckorna i våra sociala nät, så kan vi inte bara vända ryggen till 

 Enskildas öden kan växa till stora ekonomiska belastningar för kommunen 

 Även här gäller att förebyggande handlingar kan underlätta och förhindra 

värre scenarier 

Ordföranden beskriver läget tydligt: ansträngt, oroväckande, påtagligt få tecken att 

utvecklingen snabbt kan förväntas vända. 

Ordförandens svar är en uppmaning att vi alla på var sitt håll ska medverka till att 

hitta öppningar och arbeta för en positiv förändring. Jag vill försäkra att jag själv och 

Vänsterpartiet lokalt sluter upp bakom ordförandens tankar.  

Sedan undrar jag om ordföranden överväger samma steg som jag tänker fortsätta 

med: Jag vänder mig på nytt till Vänsterpartiets ledamöter i riksdagen, särskilt till 

ansvariga i arbetsmarknadsutskottet, och berättar om mitt intryck att det inte vore en 

dag för tidigt att snarast avbryta försöksverksamheten med KROM.  

Jag ser ordförandens farhågor i svaret på min interpellation och jag hoppas att denna 

oro hörs där den måste uppmärksammas. Det sägs att KROM är på försök. Då borde 

sunt förnuft ge vid handen att försök skall avbrytas innan det är för sent. 
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