From: Agne Johnsson
Sent: Wednesday, November 26, 2014 11:57 AM
To: Klas Göthe ; Christer Vigren
Cc: Gunilla Aastrup Persson ; Kjell Dahlberg ; Christer Persson ; Jeanette Svensson
Subject: Re: YA

Förtroendet för tjänstemännen på kommunledningskontoret är dock orubbat, menar KarlErik Olsson: – Det hade blivit ett låst läge mellan Ingvar Bengtsson och tjänstemännen och
det var anledningen till att politiken tog över. Det är inget ovanligt. Vårt syfte var att undvika
en rättegång, och vi har fullt förtroende för tjänstemännen på förvaltningen.
Ja, lite onödigt kan tyckas. Dock fick inte AT gehör för sin skrivelse. Det var Kalle som
kuppade genom meningen i beslutet att kommunledningen hade gjort rätt men att politiken
hade tagit över. Detta skrev Lars J till utan att övriga visste om det. När han visade upp
skrivelsen/beslutet blev det fullt uppror. Kalle tappade kontrollen och hotade med att
spräcka alltihop om inte beslutet nu godkändes. Med Håkan i spetsen föll man till föga.
Detta visar tydligt hur Kalle tänker och att det är något för oss att fundera över MEN AT är
ändå skadskjuten. Nu rullas hela soppan upp de närmaste veckorna och en bit in på 2015.
Idag i ksau går processen in i ett allvarligt läge där NTM-utskottet åter ska diskuteras (ÖP är
inte för detta) samt Utvecklingsenheten som AT skapat. Har hon eller har hon inte gjort det
på uppdrag av ksau – det är huvudfråga 1, huvudfråga 2 ska vi ha enheten över huvud taget.
Här blir det intressant – man vill väva in JL-s arbetsuppgifter som berör utveckling och flytta
dem till den nya enheten. Helst hade AT sett att JL redan vore avskedad – men det lyckades
vi stoppa!
Nu kommer nästa karamell. Imorgon bitti har Christer V och JL presskonferens om det stora
IVL-projektet. Vi har blivit lovade 20 miljoner och JL blir en av kommunens samordnare
(detta är krav från IVL med stöd av oss). Officiellt vet ingen i ledningen om detta. Kan
möjligen ha läckt men det spelar mindre roll. Christer V informera samverkansgruppen kl 16 i
morgon!!
Sedan ska Kalle klara upp hur det blir med JL. Vi börjar förstå varför han har dragit ut på det!
JL och arbetsuppgifterna kommer att tillhöra sbf/sbn. Det ger vi oss inte på.
Utvecklingsenheten i den form vi nu känner till är vi inte intresserade av. Den är ett hopkok
av AT och Anders J med stöd av Kalle.
Fortsätt ni ute i nämnderna med era insatser för att få ordning på torpet. Det är viktigt så
inte “kalabaliken i Simrishamn” sprider sig ut i organisationen. Självklart ska ni få information
så att problem typ Marint Centrum inte upprepas.
Jag och Christer V pratades vid igår kväll. Även Klas finns med i processen. Processen går segt
men den går framåt. IB-beslutet var ett viktigt startskott för att börja få slut på
hemlighetsmakeriet. Vi är helt övertygade om att nya goda tider väntar runt hörnet!
Lycka till!
Agne

