Kommunfullmäktige i Kiruna kommun

Adressaten ska stå överst.

Interpellation

Vem har satt sig över kommunfullmäktige

Rubriken är viktig. Den
berättar vad interpellationen handlar om.

Kommunfullmäktige är den i särklass viktigaste arenan för
den lokala demokratin. Det är i fullmäktige de folkvalda
representerar Kirunaborna och bevakar deras intressen.
Kiruna kommunfullmäktige har fastställt en utvecklingsplan
med tillhörande tidplan för stadsomvandlingen. Bristerna i
denna plan var visserligen uppenbara redan vid antagandet.
- Finansiering saknades av återuppbyggnad
- Tidplanen var orealistisk
- Trovärdig modell för hur centrum skulle kunna flyttas
samlat saknades
- Stor osäkerhet huruvida planen var i harmoni med
marknaden, alltså Kirunabornas intresse, då inte någon
undersökning gjorts
Även om bristerna var stora så är det bara fullmäktige själv
som kan ändra sin egen plan och ingen annan. Det är också
endast så det blir gjort på ett demokratiskt sätt där även
oppositionen får en möjlighet att lägga förslag som kan
avhjälpa bristerna i planen. Av vad som framgått i media
och även på Kiruna kommuns hemsida är likafullt
kommunfullmäktiges plan nu ändrad av någon.

Brödtext eller löpande
text består av bakgrund
till interpellationen där
du beskriver ärendet i
korta ordalag. Endast ett
ämne får avhandlas i en
och samma interpellation.

Min fråga blir då:
1. Vems plan är den nya planen som man nu kan se på bl. a
kommunens hemsida?
2. Om den nya planen är Kiruna kommuns plan så undrar
jag vem som har tagit sig rätten att ändra på ett beslut av
Kiruna kommunfullmäktige?
3. Om detta är gjort i samförstånd med kommunledningen
så undrar jag varför ni inte låtit fullmäktige behandla
revideringen av planen så att alla folkvalda hade fått
möjlighet att påverka denna.

Din fråga, vad du vill ha
information om.

Kiruna 2021-01-01

Datum ska finnas med.

Ledamotens namn (Partibeckning)

Undertecknande av en
eller flera ledamöter.
Ange partibeteckning.

