Enkel fråga till kommunalrådet Tove Klette

Angående att fler får försörjningsstöd i Lund

Den ökade mängden människor som tvingas till försörjningsstöd är delvis en följd av det allt
hårdare och kallare politiska landskap som Sverige har förvandlats till sedan valet 2006.
Genom en politik som gör det svårare och tuffare att vara arbetslös och som minskar
ersättningsnivåerna i A-kassa och sjukersättning kombinerat med en obefintlig jobbpolitik blir
nöden större och fler människor tvingas som en sista utväg söka försörjningsstöd. Det staten
och regeringen i själva verket gör är att föra över kostnader på Sveriges kommuner vilket
bland annat visar sig i form av ökade försörjningsstöd. Det rimliga vore att företrädare för
alliansen i Lunds kommun uppmärksammade sina partivänner i regeringen om hur hårdare
krav och en obefintlig jobbpolitik skapar ökade kostnader för Sveriges kommuner.

Min fråga till Tove Klette är därför:
Har du gjort dina alliansvänner i regeringen uppmärksammade på hur deras reformer skapar
ökade kostnader för Sveriges kommuner?

Lund den 28 augusti 2012

Anna-Lena Hogerud

Fråga till kommunalrådet Christer Wallin (M) med anledning av
den avsomnade centrumutredningen
I februari 2007 beslutade Lunds kommun i bred politisk enighet om en centrumutredning. En
vision med bland annat stora sammanhängande fotgängarzoner och ett växande kommersiellt
centrum utarbetades. Attraktiviteten skulle öka och mötesplatserna skulle bli fler.
Förutom det nyss påbörjade arbetet med att förnya området kring Lund C så sker av allt att
döma nu en mycket begränsad kommunal aktivitet i centrumfrågan. Samtidigt vet vi sedan
länge att handelsutbudet utarmats.

Med bakgrund av ovanstående så är min fråga:
Är Du beredd att vidta konkreta åtgärder för att få fart på utvecklingen av Lunds centrum i
enlighet med tidigare beslut?

Anders Almgren
Socialdemokraterna

Interpellationssvar till Hans-Olof Andersson (SD), interpellation dnr
KF2012/0112

Även om det för Sverigedemokraterna och Hans-Olof Andersson inte är en
prioriterad fråga, tycker vi andra att Lund ska ställa upp för att hjälpa utsatta
människor. Det är helt enkelt en fråga om medmänsklighet. Lunds kommun tar därför
sitt ansvar för att hjälpa ensamkommande barn till ett bättre liv och en trygg och
säker tillvaro. Vi ska också ha i minnet att de ensamkommande barnen befinner sig i
en väldigt utsatt situation. De har av olika skäl tvingats fly sitt hemland och lämnat
sina nära och kära bakom sig, utan att veta om de någonsin får återse sina föräldrar,
syskon eller andra släktingar.
Genom att bland annat annonsera i media söker kommunen aktivt efter frivilliga
familjer som vill och kan ta emot ensamkommande barn. Även om antalet svar på
våra annonser i media skulle kunna bli ännu fler, har vi med framgång hittat hem åt
de ungdomar som har haft ett behov av ett stabilt familjehem. Dessutom arbetar
socialförvaltningen med att barnen ska kunna etablera kontakt med sina riktiga
familjer. Om och när de kan återvända till sina hemländer är däremot en bedömning
som Migrationsverket ansvarar för.
På frågan om hur mycket verksamheten kostar, är det korta och enkla svaret att
statsbidragen täcker socialförvaltningens resursbehov. Därmed belastas
Socialnämndens ekonomi inte av arbetet med att ta emot ensamkommande barn.

Göran Wallén (M)
Lund, 2012-08-17

