Det föreligger inget motsatsförhållande mellan entreprenad och lönesättning samt de
som hamnat långt från arbetsmarknaden. Rainor Melander försöker påskina att med
entreprenad sjunker lönen. Det är absurt. Det är att underkänna arbetsmarknadens
parter och då främst fackföreningsrörelsens förmåga att tillvarata sina medlemmars
intressen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars avhandlades kommunens riktlinjer för
upphandling och inköp. Där konstateras att ”sparsamhet och effektivitet ger mer välfärd
för pengarna.” Där framgår också att utöver de s.k. skall-kraven (enligt lag) så finns det
möjlighet till bör-krav. Lagstiftningen medger upphandling utifrån miljöhänsyn, socialaoch etiska hänsyn. Det är alltså fullt möjligt för kommunen att i upphandling lägga in
kravet om att utsatta grupper ska prioriteras där så är möjligt.
Begreppet entreprenad är som ett rött skynke för socialdemokrater. De vill inte förstå
att entreprenad är en metod för att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet. Alla
verksamheter mår bra av att konkurrensutsättas. Det stimulerar kreativiteten och
vinsten ligger i att mer arbete blir utfört med mindre kostnader, vilket inte är detsamma
som sänkt lön.
I den pressade ekonomiska situation Kramfors kommun befinner sig i så är det inte fler
anställda som behövs utan färre. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet
genom entreprenader borde vara prioriterat för att frigöra resurser till de delar av den
kommunala verksamheten där mer resurser efterfrågas.
I förordet till kommunens årsredovisning för 2014 skriver kommunstyrelsens
ordförande, Jan Sahlén, att ”nu måste vi hitta metoder att spara omedelbart utan att
det påverkar kvalitén” och ”Kramfors behöver ta ett krafttag för att möta framtidens
utmaningar.” Det är bra sagt men att spara en halv miljon på parkunderhållet ingår
tydligen inte i det resonemanget.
Att gömma ideologiska ställningstagande bakom utsatta gruppers behov är en
anakronism. Det finns statligt finansierade strukturer vars enda uppgift är att hjälpa
utsatta grupper till ett arbete utifrån egen förmåga. Kommunen har också genom sitt
nya verksamhetsområde, vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad möjlighet till
samverkan med dessa strukturer.
Låt oss ta krafttag och bli effektivare. Utsätt den kommunala verksamheten för sund
konkurrens utan ideologiska skygglappar.
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