Oppositionen i Krokoms kommun ville gå vidare med
att avbryta upphandlingen av skolskjutstrafiken
När frågan om upphandling av skolskjutsar och särskild kollektivtrafik i Krokoms kommun
kom upp på kommunstyrelsens bord i höstas efter att det tilldelade budet för Taxi
Glesbygd överprövats och gått igenom, var det oppositionen som tog upp farhågor man
kände in för nya omgången av upphandling och krävde ett möte med Länstrafiken kring de
förändringar de ville genomföra inför upphandlingen:
-

Från Socialdemokraternas sida så har vi protesterat från en längre tid tillbaka. Vi
hade redan tidigt farhågor kring vad ett gemensamt upphandlingsområde med
Strömsunds kommun skulle kunna innebära för Krokoms kommun och vårt lokala
näringsliv, säger Niklas Rhodin (S), oppositionsråd i Krokoms kommun.

Efter att oppositionen tagit upp farhågorna kring den nya upphandlingen på
kommunstyrelsen så kom man först överens i kommunen om att avbryta upphandlingen då
man ville göra om innehållet och få vara mer delaktig i processen. Sedan så ändrade sig
plötsligt de styrande blågröna partierna (C,M,KD,MP) om beslutet och ville istället gå vidare
med upphandlingen ändå:
-

Jämtlands Väl Krokom yrkade på att upphandlingen skulle avbrytas. Det fanns många
faktorer som kändes mycket osäkra och som vi ansåg inte skulle gynna vår kommun.
Att samverkanspartierna sedan skyller ifrån sig är bara att beklaga, säger Niclas
Höglund (JVK), gruppledare.

Det rådde inte politisk enighet kring frågan om att gå vidare med upphandling i höstas, i
beslutet som togs i en extra kommunstyrelse 13 november så röstade oppositionen för att
avbryta upphandlingen, medan de styrande röstade för att gå vidare med upphandlingen:
-

Vi från oppositionen var inte ”naiva” när vi ville avbryta upphandlingen i höstas. Vi
såg farhågor med ett så stort avtalsområde som Strömsunds och Krokoms kommuner
tillsammans. Det viktigaste för oss är att göra det som ger våra kommuninvånare
bästa möjliga service. Nu riskerar Krokoms kommun att stå utan lokal taxi till
sommaren, säger Marie Svensson (V), gruppledare.

För mer information och eventuella frågor:
Niklas Rhodin, S, 076-1484701
Marie Svensson, V, 070-2149454
Niclas Höglund, JVK, 076-8328053

