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Kostnad för inhyrd personal?
Till kommunstyrelsen ordförande angående kostnader för inhyrd personal
I juni rapporterade Dagens samhälle att kostnaden för inhyrd personal för kommuner ökat med 17%
under 2017, den totala kostnaden blev 2,5 miljarder kronor. De senaste fem åren har notan totalt
sett blivit 140% dyrare.
Förutom den högre kostnaden vad gäller inhyrd personal så riskerar kontinuiteten och förankringen
blir sämre samtidigt som kunskapen inte byggs inom organisationen.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
• Hur hög förväntas kostnaden att bli för inhyrd personal under 2019?
• Vilka åtgärder kommer åtas för att minska andelen inhyrd personal på både lång och kort
sikt?
Pontus Lamberg (KD)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Kommunens stöd till civilsamhället
Den ideella sektorn, föreningar och enskilda människors engagemang och vilja att bidra utgör
en grundsten i en god samhällsgemenskap.
Knivstas föreningar engagerar många kommuninvånare och gör ett fantastiskt ideellt arbete,
inte minst gentemot många barn och ungdomar.
I kommunens budget finns två budgetposter avsedda för att stödja civilsamhället och de
föreningar som sysselsätter barn och ungdomar samt stödja lokal kultur.
Det är posterna:
Allmän fritid om 3 376 tkr 2019
Allmän kultur om 1 262 tkr 2019
Jag vill därför kommunstyrelsens ordförande:
Hur stor andel av dessa medel prognostiseras nå Knivstas föreningar och kulturutövare 2019
och hur stor andel kommer stanna i kommunal verksamhet?

Björn-Owe Björk (KD)

Interpellation till socialnämndens ordförande

Likvärdig äldreomsorg?
Under förra året upphandlades driften av Vilhelms gård vilket medförde minskade
prognostiserade kostnader för 2019.
Prognos 2019
Estrids gård
Demens
Omvårdnad
Vilhems gård
Demens
Omvårdnad

Kostnad per brukare
728 408 kr
815 514 kr

708 248 kr
770 052 kr

Jag vill därför fråga socialnämndens ordförande:
Är det rimligt att de ekonomiska förutsättningarna mellan olika äldreboenden skiljer sig åt i
kommunen?
Om inte, vilka åtgärder kommer nämnden vidta för att säkerställa likvärdiga förutsättningar?

Björn-Owe Björk (KD)

Interpellation rörande tillämpning av bostadssociala kontrakt

Övergång från bostadssociala
hyreskontrakt till förstahandskontrakt.
Enligt Bosättningslagen ska kommunen tillhandahålla bostäder under två år efter att
Migrationsverket anvisat vissa nyanlända invandrare till kommunen. Det innebär att dessa
personer via bostadssociala kontrakt under denna period fått bostad i kommunen.
Då nu två år gått sedan Migrationsverket anvisade ett flertal personer till kommunen i enlighet
med lagstiftningen så kommer dessa hyreskontrakt sägas upp.
Enligt mediauppgifter handlar det om 26 hyreskontrakt varav nio hyreskontrakt skulle sägas
upp i januari då tvåårsperioden löpt ut. Nu har dessa personer istället fått förstahandskontrakt
då de bedöms ha tillräcklig inkomst.

Jag vill därför fråga den person som det politiska styret anser vara rätt person att svara:

Har det för dessa personer gjorts avsteg eller särskilda anpassningar, och isåfall på vilket sätt,
jämfört med de krav som normalt ställs för att få hyreskontrakt?

Pontus Lamberg (KD)

