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Nämndsekreterare
Årsprocessledare
Ekonom
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Verksamhetschef
T.f. verksamhetschef
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Lars Thornberg
Maria Cederskär
Sten Lang

Projektledare
HR-strateg
Åhörare

Paragraf 16–29

Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 16 april 2019.

Lennart Bondeson (KD), ordförande

Sigvard Blixt (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 april 2019.
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§ 16 Protokolljusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Sigvard Blixt (SD) utses att justera protokollet med Börje Ström (L) som
ersättare.
2. Protokollet justeras den 17 april kl 09.30 i receptionen på Rådhuset.

§ 17 Godkännande av dagordning
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 18 Beslut: Investeringsplan 2020-2023
Ärendenummer: Km 45/2019
Handläggare: Tina Ekblom, Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Kulturnämndens investeringsplan för 2020-2023 med revidering 2019
innehåller två objekt. I takt med att staden växer har behovet av framtida
kultur- och fritidscenter identifierats. Kultur- och fritidscenter är ett samarbete
mellan verksamheter som tillsammans skapar mervärden i framförallt
närområdet. Genom att flera verksamheter samverkar ökar det möjliga utbudet
genom exempelvis bättre öppettider och fler kultur- och fritidsaktiviteter.
Erfarenheter från redan införda kultur- och fritidscentra i Örebro visar en mer
jämställd besöksstatistik i denna form av samarbete.
Kulturnämnden arbetar aktivt för att göra barn och unga delaktig i olika
konstformer. De investeringar i det konstnärliga arbetet i offentliga miljöer
bedöms ge goda förutsättningar för att öka denna delaktighet varför Örebro
konsthall planerar för fortsatta projekt i samverkan med bland annat Tekniska
nämndens Parkenhet. Visionen är att ungdomar i kommunens större stadsdelar
ska känna en samhörighet och identifikation med både kommunen i stort och
med sitt fysiska närområde.
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Beslutsunderlag

Investeringsplan 2020-2023, 2019-03-22
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
1. Kulturnämnden fastställer investeringsplan 2020-2023 med revidering 2019.
2. Kulturnämnden överlämnar investeringsplan 2020-2023 med revidering
2019 till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hossein Azeri (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut:
1. Kulturnämnden fastställer investeringsplan 2020-2023 med revidering 2019.
2. Kulturnämnden överlämnar investeringsplan 2020-2023 med revidering
2019 till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare handläggning.
3. Hossein Azeri (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Tore Mellberg (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 19 Beslut: Budgetskrivelse inför 2020-2022
Ärendenummer: Km 242/2019
Handläggare: Anna Nordlund, Josef Ibrahim Norell, Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en budgetskrivelse till 2020. Syftet med
budgetskrivelsen är att skapa en transparent budgetprocess i kommunen och
en likvärdig hantering av nämndernas förutsättningar kommande planperiod.
Förvaltningen har i budgetskrivelsen pekat på de utmaningar och möjligheter
som förvaltningen ser framöver. Utmaningar lyfts fram ur
verksamhetsperspektiv, ekonomiskt perspektiv och medarbetarperspektiv.
Skrivelsen beskriver även kommande års investeringsbehov och behovet av en
långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering samt god dialog mellan politik
och tjänstemän som förutsättningar för att nämnden ska bedriva verksamheten
inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag

- Budgetskrivelse Kulturnämnd inför 2020-2022
- Statistik från Övergripande strategi och budget 2019
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- Lokalförsörjningsplan 2020-2023, Km 32/2019
- Kulturnämndens investeringsplan 2020-2023 Version 2, uppdaterad 190408.
Km 45/2019
- Kostnadsslag 2018
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
1. Kulturnämnden antar Budgetskrivelse Kulturnämnd inför 2020–2022.
2. Budgetskrivelse Kulturnämnd inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande

Börje Ström (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar att få lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Hossein Azeri (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Tore Mellberg (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut det vill säga bifall till
förvaltningens förslag och avslag på förvaltningens förslag och ställer dessa
under proposition. Ordföranden finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
1. Kulturnämnden antar Budgetskrivelse Kulturnämnd inför 2020–2022.
2. Budgetskrivelse Kulturnämnd inför 2020–2022 överlämnas till
Programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Hossein Azeri (M), Börje Ström (L) och Tore Mellberg (V) får lämna ett
särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Börje Ström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Hossein Azeri (M) reserverar sig mot beslutet.
Tore Mellberg (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 20 Beslut: Ändring av delegationsordning personuppgiftsincidenter
Ärendenummer: Km 495/2018
Handläggare: Sophie Persson
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Ärendebeskrivning

Beslut enligt artiklarna 12.5, 15-21 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som
har meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får
överklagas till förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den
personuppgiftsansvarige (d.v.s. nämnden) kan därför utse någon tjänsteperson
som har rätt att via delegation fatta sådana beslut. Rätten att överklaga omfattar
således beslut som en personuppgiftsansvarig myndighet fattat med anledning
av att en registrerad utövar sina rättigheter enligt GDPR.
Därutöver behöver nämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig besluta om
vissa åtgärder ska eller inte ska vidtas i enlighet med skyldigheter som åvilar
den personuppgiftsansvarige enligt GDPR såsom att t.ex. fatta beslut om en
personuppgiftsincident ska eller inte ska anmälas till Datainspektionen m.m.
Beslutsunderlag

Utdrag ur GDPR med aktuella artiklar
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
Kulturnämndens delegationsordning revideras med följande tillägg:
1. Förvaltningschef får besluta att ta ut en avgift (som Kommunfullmäktige
beslutar om) som täcker de administrativa kostnaderna eller vägra att
tillmötesgå begäran i enlighet med artikel 12.5 a-b GDPR.
2. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den registrerades rätt till tillgång av
personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.
3. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till rättelse i
enlighet med artikel 16 GDPR.
4. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till radering i
enlighet med artikel 17 GDPR.
5. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till begränsning
av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR.
6. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till
dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR.
7. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt att göra
invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR.
8. Förvaltningschef får fatta beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas
eller ej till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 33 GDPR.
9. Förvaltningschef får fatta beslut om information gällande en
personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej i enlighet med
artikel 34 GDPR.
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10. Förvaltningschef får utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i
enlighet med artikel 35 GDPR.
11. Förvaltningschef får besluta om tillsynsmyndigheten ska samrådas eller ej i
enlighet med artikel 36 GDPR.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
Kulturnämndens delegationsordning revideras med följande tillägg:
1. Förvaltningschef får besluta att ta ut en avgift (som Kommunfullmäktige
beslutar om) som täcker de administrativa kostnaderna eller vägra att
tillmötesgå begäran i enlighet med artikel 12.5 a-b GDPR.
2. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den registrerades rätt till tillgång av
personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.
3. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till rättelse i
enlighet med artikel 16 GDPR.
4. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till radering i
enlighet med artikel 17 GDPR.
5. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till begränsning
av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR.
6. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt till
dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR.
7. Förvaltningschef får fatta beslut gällande den enskildes rätt att göra
invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR.
8. Förvaltningschef får fatta beslut om en personuppgiftsincident ska anmälas
eller ej till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 33 GDPR.
9. Förvaltningschef får fatta beslut om information gällande en
personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej i enlighet med
artikel 34 GDPR.
10. Förvaltningschef får utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i
enlighet med artikel 35 GDPR.
11. Förvaltningschef får besluta om tillsynsmyndigheten ska samrådas eller ej i
enlighet med artikel 36 GDPR.

§ 21 Information: Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Km 280/2019
Handläggare: Josef Ibrahim Norell
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för mars månad.
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Beslutsunderlag

Kulturnämnden - April 2019 - Månadsrapport, 2019-04-05
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 22 Information: Effektiviseringar 2019 med plan framåt
Handläggare: Anna Nordlund, Josef Ibrahim Norell, Ulrika Johansson, Ulf
Lindin, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om aktuellt läge utifrån att Örebro kommun står inför
ekonomiska effektiviseringsutmaningar. Ärendet kommer beslutas på
sammanträdet i maj.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 23 Information: Kulturkvarteret
Handläggare: Lars Thornberg, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Information och uppdatering kring pågående arbete med Kulturkvarteret.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 24 Information: Nämndens arbetsgivaransvar
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning

Förvaltningens HR-strateg Maria Cederskär informerar om nämndens
arbetsgivaransvar.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 25 Ordförandens information
Handläggare: Lennart Bondeson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelse samt vad som sades på
presidieberedningen den 25 mars 2019.
Information om inbjudan till avtackning av biografföreståndare Kjell
Andersson där inbjudan har skickats ut till nämnden via mejl.
Information från vice ordförande Linda Palmbrandt (S) om konserten den 5
april med The Choir of St John's College där hon tillsammans med Eva Hesse
Almqvist (M) representerade Kulturnämnden.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 26 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Information om förvaltningens arbete kopplat till kommunens nya
styrmodell. Under året kommer nämnden ges mer information om hur
processen går.
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 27 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Ulf Lindin, Ulrika Johansson, Lars Hilmersson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
Ulrika Johansson informerar om rekryteringen av ny biografföreståndare på
Bio Roxy som nu är avbruten på grund av att de som ansökt om tjänsten inte
uppfyllt det som efterfrågats. En tillförordnad organisation kommer
upprättas under perioden maj till september.
Lars Hilmersson rapporterar från kulturskoledagarna 2019, branschdagar med
Kulturskolerådet på kulturskolecentrum, SKL.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Km 252/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut perioden 190307-190403
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 29 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Km 253/2019
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkan ej justerat, 2019-04-01 med bilagor
Postlista 2019-04-04
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Kulturnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Reservation
Ärende 4 Budgetskrivelse 2020-2022 (Km 242/2019) Kulturnämnden 2019-04-08
Liberalerna yrkar avslag på beslutet ärende 4 Budgetskrivelse 2020-2022. Förslagets underlag utgår
från den budget som majoriteten beslutat i ÖSB 2019 och där Liberalerna yrkade på ett eget
alternativ i Liberala ramar 2019. Vi ser ändå positivt på syftet att genom budgetskrivelser
medverka till en ökad demokratisk och transparent budgetprocess. Vi vill därför ge våra
kommentarer till budgetskrivelsen.
Behovet av kontinuerliga effektiviseringar inom alla kommunala förvaltningar och nämnder är
nödvändigt. Vi ser framförallt behov av effektiviseringar inom kommunens centrala förvaltning. Det
viktiga kultur- och fritidsområdets utbud skapar vinster både på individnivå och samhällsnivå och bör
skyddas från hårdhänta effektiviseringar. Detta mot bakgrund av att utebliven volymkompensation
under lång tid medfört att budgetramen urholkats. Vi anser att den uteblivna volymkompensationen
för samhällsbyggnadsområdet inte är acceptabel utan att den nyckeltalsmodell som utreds ska ge
underlag för en rättvis bedömning av de nödvändiga volymökningarna inom området.
Vi instämmer i vikten av att gå från att förvalta till att driva utveckling. Detta kan bara ske genom att
som påpekas stödja ledningsmodeller för strategisk planering vilket skapar framgångsrik utveckling
av kultur, struktur och systematik. Att både nyttja den digitala utvecklingen och samtidigt
tillgängliggöra den för medborgare i digitalt utanförskap måste gå hand i hand.
Liberalerna anser att tydliga mål måste finnas för strategiska vägval. Frågan om vad som skapar värde
för medborgarna måste grundas i de befintliga undersökningar som finns samt i nya
medborgardialoger. Inför alla svåra vägval måste ett förtroendefullt samspel ske mellan politik och
förvaltning. Att komma fram till en gemensam helhetsbild är nödvändigt. Utifrån sitt uppdrag i
reglementet måste Kulturnämnden definiera sina kärnområden och prioritera dem. Det är naturligt
för en kulturnämnd att se kulturen som kärnområde.
Vi liberaler instämmer helt i att civilsamhället förväntas vara en del av lösningarna på framtida
utmaningar. För att möjliggöra det måste, som påpekas, kulturnämnden fortsätta att bevilja
nödvändiga bidrag för att genom detta stöd hjälpa civilsamhällets föreningsliv och nätverk att
upprätthålla och utveckla sina viktiga nätverk. Vi förordar att kulturnämnden genom uppdrag ger
civilsamhället möjlighet att i egen regi forma de verksamheter som efterfrågas. Genom
uppdateringen av policyn och överenskommelse om samverkan mellan kommunen och det civila
samhället kommer civilsamhällets viktiga roll lyftas fram och medvetandegöras under 2019.
Att utveckla arbetet med mötesplatser i allmänhet och i närområdet i synnerhet är viktigt. Att se över
möjligheten till samutnyttjande av lokaler, särskilt tillsammans med civilsamhället bör prioriteras. Att
många öppna verksamheter som bibliotek och fritidsgårdar finns tillgängliga är en viktig del av att
minska klyftor och jämna ut skillnader i folkhälsa.
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Särskilt yttrande
Ärende 4
Ärendenummer: Km 242/2019
Beslut: Budgetskrivelse 2020-2022

Kulturnämnden
Örebro kommun
2019-04-08

Moderaterna kommer inte att delta i beslutet ärende 4
Budgetskrivelse 2020-2022.
Vi hänvisar till vår egen budget som har lagts i Kommunfullmäktig.
I Övrigt är vi precis som Liberalerna positiva till förvaltningsarbete i
syfte att genom budgetskrivelser medverka till en ökad demokratisk
och transparent budgetprocess.

För Moderaternas grupp i nämnden
Hossein Azeri (M)
Gun Kornblad (M)
Eva Hesse Almqvist(M)
Sercan Eren(M)
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Örebro den 11 mars 2019

Vänsterpartiet

Örebro kommun

Vänsterpartiets kommunala strukturförändringsprogram
Nedskärningar är väldigt sällan besparingar, utan resulterar ofta i nya
oväntade kostnader. En besparing på kort sikt är ofta en fördyring på längre
sikt. En lång tid av effektiviseringar och felprioriteringar har fått som
konsekvens att nya strukturella problem uppstått i kommunen.
Effektiviseringar på personalområdet i hela kommunen har fått som effekt
att det blivit svårare att rekrytera och behålla kompetent personal. Det har i
sin tur lett till dyra övertids- och timanställningar, behov av dyra
bemanningstjänster samt fler korta och långa sjukskrivningar.
Nuvarande kommunstyret, men framförallt tidigare borgerliga sådana, har
haft ett underskott av kommunala lokaler – skolor, förskolor,
kulturbyggnader och vård- och omsorgsboenden. Att dessa måste byggas
just nu, när även efterfrågan på bostäder är enormt stor i hela landet, har
även drivit upp kostnaderna för byggandet av våra kommunala lokaler.
Eftersom en stor del av problemet också handlar om att kommunen växer,
så anser vi att svaret måste vara att utöka kostymen för att passa
verksamheten, inte att krympa den ännu mer. När satsningarna inte
matchar behoven så uppstår strukturella problem och vi i Vänsterpartiet
föreslår därför att vi istället för besparingar genomför ett
strukturförändringsprogram för att komma till rätta med problemen.
Förändringarna berör i första hand kommunens egna verksamheter, men
ibland kan utvecklingen leda till positiva effekter på hela kommunen som
geografiskt område.

Kommunövergripande strukturförändringar
Flera av våra föreslagna förändringar berör hela kommunen, alla dess
verksamheter eller kommunen som geografiskt område. Vi anser att
orsakerna till ekonomiska underskott inom de olika programområdena
ytterst är strukturella problem och därför bör också det ekonomiska
ansvaret ligga på det övergripande planet. Många av våra ekonomiska
omprioriteringar i programmet, ligger därför på omstruktureringar och
tillskott från kommunstyrelsen. Hur mycket tillskott som behövs avgörs av
hur många av våra andra besparande strukturåtgärder kommunstyret
genomför och hur snabbt.
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Förändringar:
- Överför resultat från 2018 och sänk överskottsmålet för 2019 samt
nyttja större delen av kvarvarande AFA-pengar till
strukturförändringsprogrammet.
Kommunen har växtvärk och då är det viktigt att nyttja alla de resurser som
finns.
- Minska köpet av konsulttjänster och ta bort behovet av personal från
bemanningsföretag inom alla kommunala verksamheter.
- Omprioriteringar från kommunstyrelseförvaltningen.
- Minskad budget för ordningsvakter på stan och ersätt med
nattvandrare och fältassistenter. Kommunens säkerhet är en polisiär
uppgift.
- Minska konsumtionen av kött inom kommunala verksamheter, både
genom att oftare servera vegetariska rätter och att dryga ut kötträtter med
andra vegetabiliska proteinkällor. Att enbart servera vegetarisk kost
minskar kostnaden för att laga många olika typer av specialkost och är
bättre för arbetsmiljön i köken.
- Sänkta politikerarvoden. De första som ska ta ansvar för och känna av
politikens beslut måste vara politikerna själva. Alla ska vara med och dra
sitt strå till stacken, så även politikerna.
- Se över kostnader för kurser och konferenser. Fler kurser, konferenser
och internutbildningar bör genomföras i kommunens egna lokaler, ibland
tillsammans med kommunala gymnasie- och vuxenutbildningar.
- Avkommunalisera Örebro Airport. Att bedriva en flygplats är inte ett
kommunalt intresse. Kommunen bör avveckla sitt ägande och leta andra
intressenter för flygplatsen. Kommunala infrastruktursatsningar bör istället
fokuseras på kollektiva trafiklösningar som tåg och buss, som gynnar fler
örebroare och klimatet.
- Ställ in Örebro kommuns medverkan i konferensen Utsikt. Den årliga
konferensen Utsikt, tidigare Promotionbåten, har spelat ut sin rätt. Det
finns andra bättre och mer kostnadseffektiva arbetssätt för att skapa ytor
för samverkan mellan olika aktörer inom kommunen, som dessutom kan
inkludera fler och nya aktörer inom civilsamhället och föreningslivet.

Strukturförändringar inom Social välfärd
En avgörande strukturförändring är en gemensamt driven och överskådlig
kommunal verksamhet. Inom äldreomsorgen finns flera strukturella
problem med grunden i privatiseringar, inte minst att de verkat
kostnadsdrivande för hela sektorn. Vi vill se en gemensam kommunal
verksamhet och att upphandlingsförförfarandet enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU) avbryts. När verksamheten kommunaliserats vill vi
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genomföra en rad sammanhängande strukturförändringar på områden för
att utveckla den dyra personalsituationen.
Förändringar:
- Hemvården och privatiserade vård- och omsorgsboenden ska
kommunaliseras. En kommunal sammanhållen äldreomsorg är en
avgörande strukturförändring för att långsiktigt kunna avhjälpa de problem
vi har i verksamheten idag och för att få till de effekter vi räknar med
genom våra andra förändringar på området. Här kan vi hellre se till att
uppmuntra till att omvandla enheter till kommunala intraprenader, med
möjlighet till olika inriktningar, för att ge personalen en större möjlighet till
inflytande över sin arbetssituation.
- Omvandla osäkra timanställningar till trygga och kontinuerliga
heltider. Delade turer ska också på sikt avvecklas helt.
- Höj grundbemanningen inom äldreomsorgen för att matcha den
förväntade korttidsfrånvaron. När sjukfrånvaron täcks upp av egen
schemalagd vård- och omsorgspersonal, minskas behovet av vikarier.
Mindre stress samt lägre korttidsfrånvaro kommer också att minska de
längre sjukskrivningarna och de kostnader det medför hos kommunen.
- Ge kommunstyrelsens personalberedning i uppdrag att se över den
skadliga arbetsmiljön inom äldreomsorgen och att utreda effekter av
olika åtgärder för att förbättra attraktiviteten för kommunen som
arbetsgivare, t.ex. höjd lön, sänk arbetstid, bättre friskvårdsarbete och
schemaläggning. Med en bättre arbetsmiljö är personalen friskare och trivs
bättre på jobbet. Det kommer också helt ta bort behovet av dyra
bemanningsanställningar.
- Privatiseringens kontroll- och upphandlingsapparat omvandlas till en
resurseffektiviserande kvalitétsenhet. Istället för dyra kontroller av
verksamheter vi saknar demokratisk insyn i, kan arbetet fokuseras på att
förbättra kvalitén på de olika kommunala enheterna. En stor vikt ska också
läggas på omvärldsbevakning och att överföra välfungerande och effektiva
arbetssätt till andra enheter.

Strukturförändringar inom Barn och utbildning.
Det är tydligt att den ekonomiska strukturen inom barn och
utbildningsområdet länge har fungerat väldigt dåligt, med underskott
under lång tid. Generellt höga byggkostnader i landet och ett kraftigt
byggande i alla sektorer har drivit upp kostnaderna för nya förskolor och
skolor och dessutom har friskolesystemet och etableringsfriheten försvårat
för den kommunala planeringen och fördyrat verksamheterna. När
kostnaderna för den kommunala skolan stiger, kräver friskolorna samma
kompensation. Därför behöver vi vara ännu tydligare när vi planerar
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verksamheten. Vi ser också poänger med att uppmuntra skolenheter att
ombildas till kommunala intraprenader.
Förändringar:
- Planering för lokalbehoven inom förskola och skola behöver vara mer
långsiktig och lokalförsörjningsenheten och processerna kring
lokalbehoven behöver tydligare styrning.
- Flytta alla kostnader för projekteringen av infrastruktur i anslutning
till skolbyggnader från barn- och utbildning till stadsbyggnad. På så sätt
ökar inte hyror för skolor lika mycket som idag och därför behöver inte
heller fristående skolor kompenseras för höjd elevpeng vilket drabbar
kommunen. Även om problemen med friskolor inte kan lösas på kommunal
nivå, måste läckaget av skattepengar till vinstdrivna skolföretag minimeras.
- Säkerställ en bättre process och politisk insyn vid nybyggnationer och
renoveringar så att kostnader hålls nere och ökade kostnader räknas in i
kommande budgetar.
- Se över projekten inom Topp 25 för att använda så stor del av medlen
som möjligt i verksamheten.
- Utöka produktionen av sol-el på kommunala förskolor och skolor för att
sänka lokalhyror för skollokaler.

Strukturförändringar inom Samhällsbyggnad
Även om samhällsbyggnadsområdet är relativt litet, finns det
strukturförändringar att genomföra samtidigt som servicen till
kommuninvånarna, i synnerhet barn och unga, fredas. Besparingar på
kultur- och fritidsområdet riskerar att bli väldigt kostsamma för kommunen
i längden och inget vi ställer oss bakom. Våra omstruktureringar berör
framförallt underhållet av vägar och nytänkande inom parkskötsel.
Dessutom har energieffektiviseringar i hela kommunen stor
besparingspotential.
Förändringar:
- Kommunalisera vägarbeten i kommunen. Vägbeläggningsarbeten
upphandlas idag av privata företag, som tyvärr inte gett den kvalitet
kommuner betalar för. Genom att ta över sådana arbeten själva kan
kommunen lättare kontrollera kvalitet och kostnad.
- Extensiv skötsel av kommunens grönytor. Att gå från intensiv till
extensiv skötsel av kommunens grönytor, kan rätt gjort skapa
blomsterprakt i våra parkmiljöer och grönytor. Dessutom kan mindre
omfattande klippt växtlighet både sänka kostnader och öka biologisk
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mångfald i kommunen.
- Energieffektiviseringar i kommunala lokaler genom utökad produktion
av solel, innovationer och smartare byggande. Vi ser också att vi kan spara
resurser genom att minska behovet av avfallshantering med bättre rutiner,
samt återbruk och nya användningsområden av interiörer och
kontorsmaterial.
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