Svar på interpellation ställd av Vänsterpartiet till
Niklas Borg (M) – Partiers rätt att allokera anställda
i kommunen och de kommunala bolagen

Får alla politiska partier använda sig av personal från kommunen och de kommunala
bolagen för att ingå i projektgrupper?
Svar:
Jag är övertygad om att det kommer att behövas ett brett engagemang för att bryta det
skadliga utanförskapet och segregationen i Linköping och därför välkomnar jag alla partier att
arbeta med dessa frågor. Hur man sedan väljer att organisera detta arbete är upp till varje
enskilt parti att avgöra.
En viktig del av uppdraget hos våra anställda är att serva och stötta politiken. Det görs på
många olika sätt. Som stöd till partier i budgetarbete, information på partigruppsmöten, svar
på kunskapsfrågor om våra kommunala verksamheter i vardagen, information i samband
med verksamhetsbesök i kommunala verksamheter och mycket annat. I varje läge är det upp
till våra medarbetare att tillsammans med sina chefer avgöra om det som efterfrågas ingår i
deras uppdrag.

Anser ansvarigt kommunalråd att det här är en process som gått rätt till?
Svar:
Oavsett vilken partifärg man tillhör så är vi nog alla överens om att tidigare insatser inte har
fungerat fullt ut. Det behövs nya grepp och långsiktiga lösningar och som Kommunstyrelsens
ordförande har jag ett ansvar att försöka hitta lösningar på segregationen och utanförskapet i
Linköping. Själva syftet med att jag startade upp just den här arbetsgruppen är att dra nytta
av kunskaper och erfarenheter från en bred grupp av människor som alla har erfarenhet av
arbete mot utanförskap och segregation och där den absoluta merparten av deltagarna
kommer från organisationer utanför kommunen och politiken.
Alla tycker säkert inte att det är ett perfekt arbetssätt, men jag tror att det är viktigare att vi
alla gör vårt bästa för att bidra till att göra Linköping bättre än att fokusera på och diskutera
hur ett enskilt parti väljer att arbeta.
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