Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Finansieringen av Ria Center
I 43 år har Ria Center, som drivs av Hela Människan, haft sin verksamhet i Norrköping. Hela
Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk,
hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt
livssituation. Kort sagt, man arbetar med att stötta de som har ramlat allra längst ner på skalan
i vårt samhälle.
Ria Center är oerhört viktig för många av dem som har som mest behov av hjälp. I somras
meddelade dock socialnämnden att kommunen skulle dra in sitt årliga stöd på 1,8 miljoner
kronor, vilket innebar att centret skulle behöva stänga vid årsskiftet. Lyckligtvis skjuter
kommunstyrelsen till extra pengar så att verksamheten ska kunna fortsätta ett halvår till, dock
prutar man denna gång på beloppet med 125 000 vilket innebär att centret tvingas stänga på
fredagar. Verksamheten drivs av såväl några professionella som ett stort antal ideella krafter,
men utan det kommunala stödet finns det ingen möjlighet för dem att fortsätta alls.
Notabelt är att en enda så kallat ”ensamkommande flyktingbarn” kan kosta mer än hela stödet
till Ria Center per år. Här måste Socialnämnden våga prioritera om. Norrköpings kommun
halkar efter i näst intill varje mätning.
Besparingar blir allt mer vanligt för otroligt viktiga verksamheter så som äldreomsorg eller
skola. Nu drabbas ytterligare en verksamhet. Nu ska man spara på en verksamhet som är
jätteviktig för de allra mest utsatta i Norrköping.
Samtidigt som man prutar på bidraget till Ria med 125 000 kan styrande politiker med gott
samvete slösa hundratals tusen kronor per år med att annonsera om kommunfullmäktiges
kommande möten i gratistidningar, när ändå all information om mötena finns i de ordinarie
tidningarna och på hemsidan. Besparingar på sådant som kan ses som grundläggande välfärd
sker samtidigt som det slösas med småbelopp hit och dit. Att räkna vad varje skolelev kostar
verkar okej, men ett område som slukar stora delar av skattebetalarnas pengar vägrar styrande
politiker räkna på. Mottagningen av flyktingar får alltid högsta prioritet i det rödblågröna
Norrköping.
Bristen på en hederlig prioritering av kommunens resurser är slående. Kort sagt så prioriteras
inte Ria Center tillräckligt högt av den politiska majoriteten.
Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor:
1. Varför vill S + V + MP att de sämst lottade i samhället skall stå utan ett så viktigt
stöd som Ria Center utgör?
2. Kommer ordföranden i socialnämnden se till så att stödet till Ria Center eller
motsvarande verksamheter ökar?
3. Hur kan kommunstyrelsen försvara att betala boende, mat och annat till
personer som inte ens är svenska medborgare framför hemlösa svenskar?
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