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Angående fortsatt slöseri med skattepengar

Vi moderater har vid flera tillfällen noterat och uppmärksammat, att stora
summor från den kommunala kassan har använts till onödiga kostnader.
Under det här året, har det svaga minoritetsstyret låtit pengar gå till
ogenomtänkta hyresavtal och verksamheter som inte ska bekostas med
skattepengar.
För att Karlskrona kommun ska klara sin ekonomi framöver, måste besparingar
på motsvarande 140 miljoner kronor göras.
Men de dåligt genomtänkta besluten fortsätter att avlösa varandra och nu är
det dags igen. Den här gången har drift- och servicenämnden fattat beslut om
att den övergivna restaurangen på NKT Arena, ska bli kommunal skolmatsal
med tillhörande kök.
Den lokala hockeyklubben hade inte längre råd att betala hyran för
restaurangen och idag står lokalerna tomma. Kommunen lade ut
verksamheten för en offentlig upphandling, men anbuden uteblev.
Men att förvandla restaurangen till skolkök och matsal, blir dyrt för
kommunen. Enligt kalkylerna kommer maten till de 280 eleverna, som går i
kommunala skolor i Rosenholm, att kosta 55 kronor per person och dag.
I dag köps maten in från en extern entreprenör till en kostnad av 40 kronor per
elev och dag.
Det betyder att kostnadsökningen blir nästan en miljon kronor per år. De
förlorade hyresintäkterna motsvarar ytterligare 600 tusen kronor per år.
Det svaga minoritetsstyret visar ännu en gång prov på sina bristfälliga
matematikkunskaper.

Vi moderater har förespråkat att en ny upphandling ska göras, men intresset
för en sådan har inte funnits hos det svaga styret.
Det är med stor oro vi moderater ser hur miljonerna fortsätter att rulla. Trots
att stora besparingar måste göras.
För att använda den gamla klyschan, Det är inte de stora inkomsterna man bli
rik på, utan de små utgifterna.

Mina frågor till dig är:
- Varför har du inte sett till att en ny upphandling har gjorts?
- Hur vill du förklara för Karlskronas invånare att det kommer att bli en
nästan en miljon kronor dyrare, om kommunen bygger eget skolkök till
de 280 eleverna i Rosenholm, än om maten köps in.
- Varför fortsätter du att slösa med kommuninvånarnas skattepengar, när
hela kommunen har ett besparingskrav på 140 miljoner kronor.
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