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HÖGANÄS 

KOMMUNAL

”Vi vill inte bolagiseras”
HÖGANÄS

■ S vill ha en förutsättningslös utredning 
av frågan. Nu protesterar även Kommu-
nal mot planerna på att skapa ett kom-
munalt vårdbolag.
– Jag har fått veta av Kom-
munal i Sollentuna att där 
har inte en enda krona gått 
tillbaka till vård och om-
sorg utan till annat inom 
kommunen.

Lene Pedersen är ord-
förande i Kommunal se-
dan sex år tillbaka. Nu står 
nära hälften av hennes 
1 100 medlemmar inför en 
förändring.

– Oron är ännu större 
idag. Vi känner att beslutet 
redan är taget, säger hon.

Dagen innan kommun-
styrelsens arbetsutskott fat-
tade sitt beslut för en knapp 
månad sedan fick Lene Pe-
dersen själv höra talas om 
bolagiseringsplanerna vid 
en MBL-förhandling. Hon 

tycker att facket borde ha 
kopplats in tidigare.

– Jag är faktiskt förvå-
nad över att man inte har 
oss med i samtalet. Här har 
de suttit och utrett frågan 
utan att prata med oss.

Hon är också kritisk till 
att hon fick ta emot beske-
det mot sekretesslöfte.

– Samma kväll spreds in-
formationen via cheferna. 
Men jag fick inte säga nå-
got till mina medlemmar.

Bland medlemmar  finns 
ett genuint motstånd mot 
kommunens planer på att 
föra över all personal inom 
vård, omsorg, LSS och 
HVB-hemmen till ett bolag.

– Vi vill inte bolagiseras. 

Medlemmar känner sig 
svikna och vi känner oss 
som handelsvaror. Vi är lo-
jala mot vår arbetsgivare, 
men ska arbetsgivaren inte 
vara lojal mot oss?

Bland medlemmarna 
finns 300 timanställda som 
oroas extra över planerna.

– Vi är bekymrade över 
alla våra timanställda som 
kan få börja om på helt nya 
LAS-dagar vid en bolagise-
ring, säger Lene Pedersen.

Hon har efterlyst  en kon-
sekvensbeskrivning och en 
riskanalys ur ett arbetsmil-
jöperspektiv av vad bolagi-
seringen innebär.

– Men det kan vi inte 
få förrän beslutet är taget 
heter det. Det accepterar 
vi inte.

Hon famlar själv efter in-
formation kring vad bolagi-
seringen innebär.

– Att skapa ett bolag kos-
tar också med VD och allt. 
Pengarna borde gå till att 

anställa fler i stället.

På tisdagen  fattade kom-
munstyrelsen samma be-
slut som arbetsutskottet – 
att i ”princip ställa sig posi-
tiv” till bolagiseringen samt 
begära in socialnämndens 
yttrande senast den 30 juni.

Socialdemokraterna del-
tog inte i beslutet förra 
gången. Den här gången 
blev det votering sedan op-
positionsråd Lennart Nils-
son (S) ville ha in att det ska 
vara en förutsättningslös 
utredning av frågan.

– Det finns många frågor 
som måste få svar och det 
känns som att det här går 
för fort. Allt känns redan la-
vat och klart, säger han.

S fick med sig MP och 
SD men alliansens förslag 
vann med röstsiffrorna 7–4.

Kommunalråd Péter 
Kovács (M) säger så här om 
kravet från oppositionen:

– Vi har varit tydliga med 

att det är bara om alla pus-
selbitar faller på plats som 
detta genomförs. Det vi är 
oense om handlar bara om 
ordval.  

Även Lene Pedersen tyck-
er att allt redan verkar klart. 

– Cheferna pratar redan 
om när vi är bolagiserade 
och jag har fått uppfatt-
ningen att detta ska avgöras 
på budgetfullmäktige re-
dan i september, säger hon.

Socialnämndens  ordfö-
rande Peter Schölander 
(M) har tidigare sagt att de 
miljoner som frigörs tack 
vare momsreglerna ska gå 
tillbaka till verksamheten. 
Enligt utredningen handlar 
det om 11–14 miljoner räk-
nat på fjorårets siffror. 

Det litar inte Lene Peder-
sen på.

Kommunchef Herman 
Crespin har förståelse för 
att facket reagerar över 
att man fick information 

om bolagiseringsplanerna 
kort innan det första poli-
tiska beslutet fattades. Men 
inte för att personalen kän-
ner sig som en handelsvara.

– Detta är en omorgani-
sation inom samma kon-
cern. Vi ska hitta ett upp-
lägg som skapar förutsätt-
ningar för en bättre verk-
samhet, säger han.

Han tycker inte att facket 
 borde kopplats in tidigare.

– De fackliga kommer in 
först när det finns ett för-
slag. När socialnämnden 
har yttrat sig bildar vi en 
projektorganisation och då 
ska givetvis facket vara med.

Det sker troligen i augusti.
– Kommunal behöver 

inte vara så oroliga. Den 
här processen är bara i bör-
jan, säger Herman Crespin.

TEXT: MARIA 
BERKMO
maria.berkmo 
@hd.se

VATTENMÖLLANS VÄNNER

Kvarnprojekt 
maler vidare
MÖLLE
■ Föreningen Vatten-
möllans vänner har se-
dan tidigare räddat ska-
let på vattenmöllan på 
Mölle fälad. Nu söker de 
pengar för att restaure-
ra själva maskineriet för 
att kunna mala säd. 

Från 2004 och framåt har 
Vattenmöllans vänner arbe-
tat för att bevara det som 
en gång var Krapperups 
vattenkvarn med anor från 
1600-talet. Bland annat har 
tak och väggar renoverats 
så att kvarnbyggnaden nu 
står stabilt. Nästa steg är att 
återskapa innandömet med 
vattenhjulen, kvarnmaski-

neriet och bjälklag.
– Målet är att vi en vacker 

dag ska kunna mala mjöl, 
säger Hasse Hansson, ord-
förande i föreningen och 
ägare till möllaregården, 
som är ett av få hus på Möl-
le fälad som är friköpt från 
Krapperups gods. 

För att kunna nå det  målet 
har Vattenmöllans vänner 
ansökt om finansiering ge-
nom ett Leaderprojekt, där 
pengarna kommer från EU. 
Styrelsen för Leader nord-
västra Skåne med Öresund 
ska den 21 juni besluta om 
1 164 940 kronor ska avsät-
tas till projektet. 

Redan har länsstyrelsen 

beslutat att medfinansiera 
projektet med 104 040 kro-
nor. De anger i sitt beslut 
att: ”Vattenmöllan är en 
välbevarad kvarnmiljö och 
ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården”. 

Vattenmöllans vänner 
 hoppas också att Höganäs 
kommun ska bidra med 
50 000, genom att kanske 
bekosta planarbetet.

Föreningen räknar med 

att själva lägga cirka 2 500 
timmars oavlönat arbete 
i projektet och att vatten-
möllan ska stå klar och fär-
dig för att visas i drift på 
hösten 2018.

– Vi ska lägga   ett nytt loft-
golv där säden togs in och 
där ska besökarna kun-
na stå och se på, säger Bo 
Hansson, sekreterare i Vat-
tenmöllans vänner.

– Med nytt golv kan vi ta 

in fler besökare, säger Has-
se Hansson.

Föreningen har cirka 25-
30 medlemmar. 

– Vi gör själva det arbete 
som vi bedömer vi har kom-
petens att göra.

Resten ska, om de får fi-
nansiering, lejas bort och 
gärna då till lokala hantver-
kare med rätt kompetens. 

Föreningen är noga med 
att vattenmöllan blir åter-
ställd på rätt sätt, antikva-

risk expertis deltar i projek-
tet och man söker informa-
tion på flera olika håll. 

– Får vi det ekonomis-
ka stödet är det en härlig 
känsla. Om inte så räknar 
vi med att få hålla på med 
arbetet i en 15-20 år, säger 
Bo Hansson.

TEXT: ANDERS 
MALMBERG
anders.malmberg 
@hd.se

Uppe till höger ska vattnet komma in från en ny dammkista och snurra de vattenhjul som ska byggas. Bo Hansson och Hasse 
Hansson hoppas få pengar till restaureringsprojektet.  FOTO: ANDERS MALMBERG

Krapperups vattenkvarn har anor från 1600-talet. Tak och 
väggar har renoverats under de senaste åren.  FOTO: ANDERS MALMBERG
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