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Redovisning av samhällsbyggnadskontorets översyn av

verksamheter.

Utifrån  beslutet §35 som  togs  på  KSLU  den  20200219  så vill vi från  Kommunal  ha dessa

yttranden med till KS den 4/3 punkt 12.

Gata-park/Vinterväghållning.

0 Vi ser fördelar med att vintervåghållningen år kvar i befintligt skick dels utifrån att det
inte alltid är så snörika vintrar samt att det gör Gata-park till en attraktiv arbetsplats.

. Då det krävs maskiner under hela året i verksamheten kommer det att bli en iördyring

av dessa då dom inte kommer att nyttjas i samma utsträckning. Ett förtydligande: det

är samma maskiner som används vid t.ex. slaghackning av gräs som snöröjning.

0 Stor del av vinterväghållningen sköts redan idag av entreprenörer och det har varit ett

problem med att få in entreprenörer.

. Vi ser idag en problematik med upphandling då dom inte alltid fullföljs med den

fackliga organisationen. Blir en brist då §38 MBL åsidosätts.

Teknisk service/Centralförråd.

0 Vi ser att beslutet ändrats från att utreda en avveckling till att avveckla

centralfön'ådet. Vi ställer oss undrande till att man i detta tar med bilpool, verkstad

och fordon/maskiner då dessa har egna verksamhetsbudgetar. Detta kommer att

innebära en stor kostnad för många andra verksamheter, då man måste tillföra både

administrativa och funktionella resurser för att klara av detta.

' Servicen till de verksamheter som nyttjar verkstad, bilpool och maskinerkommer

påverkas negativt då det kan bli ställti der och även en ekonomisk påverkan.

. Utökade förrådsutrymmen ute på enheterna rimmar illa när det ska sparas ned på

lokalkostnader i kommunen.

' Även milj ön och säkerheter kommer att påverkas då det blir fler större lastbilar och

det är många av verksamheterna där det rör sig både personal, barn, elever och äldre
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Catharina Rothoff, Kommunal Bergslagen sektion Sala
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