Hej Nina.
Här kommer protokollsanteckningen som jag tänker lägga efter beslutet är klubbat på morgon
dagens möte.
Vi ställer oss inte negativa till kvartettens eller som nu blivit kvintettens begäran om ett extra
insatt nämndsmöte. För vi anser det är viktigt att diskutera den här sakfrågan.
Men däremot så ställer vi oss frågande till deras egentliga avsikt med detta möte.
Publicitet? Försöka få debatten till att handla om något annat?
Att partierna som idag bildar en kvintett har hoppat på varenda tillfälle när det uppstått en rubrik i
TA är ju inte förvånande. Det som är förvånande är deras totala ovilja att svara på mina frågor.
Så här kommer några av dem igen till protokollet.
Är det endast för det gäller privata aktörer? För sluta låtsas som det handlar om stora enheter
kontra små. Det fanns ju även önskan om en väldigt stor skola mitt i stan. Vi åkte på studiebesök
förra mandatperioden och tittade just på dessa stora enheter som man nu helt magiskt ändrat
inställning till.
För själva drev de den linjen hela förra mandatperioden där de även började lägga ner små
landsbygds skolor. Beslut som revs upp 2019 för att hindra att man tog död på utvecklingen av
landsbygden. Samt de påbörjade arbetet för byggandet av en stor kommunal förskola vid pilevall.
Så varför tyckte den gamla kvartetten det var okej då? De verkar inte ens ha koll på vad de själva
beslutade under förra mandatperioden. Vi i nämnden minns väl denna repliken- ”vem är det som
beslutat om att stänga ner de skolorna”.
Detta handlar enbart om att det råkar finnas privata aktörer med i bilden och har ingenting med
storleken på förskolorna att göra. För en mer seriös debatt så var ärliga med det istället.
// Mathias Andersson gruppledare Sverigedemokraterna Trelleborg samt
2:e viceordförande BIN.
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