Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård
gällande Dråpslaget mot Kulturen
Som dom flesta invånare i Norrbotten numera vet går Region Norrbotten igenom
stora förändringar. Den styrande majoriteten har mitt inne i en pandemi
genomfört en stor organisationsförändring utan lämplig dialog och förankring
med personal eller medborgare, samtliga chefer har fått söka om sina tjänster
och under 2020 minskades antalet medarbetare med över 360 personer. Vidare
har regionen nu under mars 2021 aviserat att personalstyrkan ska minska med
ytterligare 150 medarbetare. Allt detta sker alltså när vi är mitt inne i en
pandemi som kräver stora ansträngningar från medarbetarna.
Socialdemokraterna har länge vädjat åt regionen att pausa förändringsarbetet
och låta all regionens verksamheter fokusera på att bekämpa pandemin och dess
effekter på samhället.
Det har via media och kontaktar från olika föreningar, anställda och oroliga
medborgare kommit till socialdemokraternas kännedom att ett flertal vakanta
tjänster inom kulturen kan komma att helt försvinna utan var sig
konsekvensanalyser eller ett tydligt ställningstagande från politiken inom
regionen. Exempelvis finns 6 vakanta tjänster inom länsmusiken som helt kan
försvinna. Vidare kan Norrbotten komma att bli helt utan både
hemslöjdskonsulent och danskonsulent. Att göra dessa besparingar skulle vara
ett dråpslag mot kulturen och kan inte liknas som nått annat än en ”slakt” av
kulturen inom Region Norrbotten. Ett dråpslag som kommer få stora
konsekvenser på föreningslivet och amatörer som förlitar sig på hjälp och stöd av
konsulenterna. Vidare signalerar både anställda och människor som förlitar sig
på finansiellt stöd från Region Norrbotten att en tystnadskultur råder inom
regionen där ”man” förväntas vara tyst och inte utrycka var sig ett missnöje eller
ställa frågor kring dom förändringar som föreslås. Vidare har samma personer
vittnat om att man känner sig orolig för repressalier om man trotts allt för fram
sina synpunkter. Om detta stämmer är det mycket allvarligt.
Vi socialdemokrater glädjer oss åt dom stora satsningar och investeringarna som
sker i Norrbotten. Exempelvis är satsningarna på tillverkning av grönt stål i
Boden och HYBRIT i Gällivare mycket välkomna investeringar. Dessa
investeringar i kombination med LKAB`s besked om den 400 miljarders stora
industrisättning i Malmfälten och Hamnens utveckling i Luleå området något som
kommer skapa arbetstillfällen, framtidstro och utveckling i hela Norrbotten. Men
Vi socialdemokrater anser att satsningar på kulturen och möjlighet till ett aktivt
och utvecklade fritidssysselsättning är lika viktigt. Regionledningen vill ofta
saluföra att dom verkar för ett attraktivt och innehållsrikt Norrbotten men agerar
istället för att minska och försämra tillgången till kulturen.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:
Kommer regionstyrelsen ordförande säkerställa så att personalen och personer
som förlitar sig på finansiellt stöd från regionen känner sig fri att föra fram sina
åsikter utan risk att bli tystad eller på annat sätt få ”repressalier”?
Som vi beskriver ovan i texten befarar vi att en stor mängd tjänster kan komma
att försvinna utan förankring i politiken. Därför undrar vi socialdemokrater om
regionstyrelsens ordförande garantera att frågan om dom flertalet vakanta
tjänsterna inom Regionala utvecklingsnämndens område som inte är tillsatta
sedan införandet av anställningsstoppet kommer att behandlas av politiken? Vi
undrar också om budgetminskningen som sker om tjänsterna tas bort kommer
att hanteras politiskt?
Anser regionledningen och regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård att
nedskärningar och minskning inom kulturen som beskrivs ovan stärker
Norrbotten och att dom är i linje med dom mål som är fastställda i RUS?
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