Ambitionsnivån är hög men det hänger inte riktigt ihop i vår
samverkansgrupp.
2014-11-25
Vi vänder oss i första hand till dig Kalle eftersom du är vår gruppledare men det gäller dock alla i
samverkansgruppen. Vi som har erfarenhet av majoritetsgruppen vet hur svårt det är att hålla ihop 5
– 6 partier och få dem att hålla enig front utåt. Alla har sina hjärtefrågor. Du gav Anders svar på tal i
kf att tillståndet efter hans regerande inte är det bästa. Ödmjuka M lär sätta alla käppar i hjulen för
oss!
De olika affärerna som vi nu måste ordna upp blir förmodligen stökiga tillställningar. Det visade IBaffären igår i ks. Bra att ni fick till ett avslut.
Kalle du är ambitiös och vill mycket men vi får inte tappa kompassriktningen så vi snurrar till det.
Samverkansgruppen måste få alla med på vagnen så vi färdas i samma riktning.
Många är otåliga men vi har sagt att det måste få ta sin tid att få ihop grundförutsättningarna med de
politiska posterna, regeringsförklaringen, budget, viktiga akuta frågor m.m. Än så länge är ju inte
politikerna invalda i nämnderna men efter den 15 december är detta avklarat.
I detta vakuum har det hänt saker som kan bli besvärliga för oss. Buf jagar lokaler och bun har redan
beslutat att ta Marint Centrum i anspråk. Man är även och ”tittar” på biblioteket.
Samverkansgruppen borde nog snabbt diskutera hur vi ska få ordning på torpet så inte nämnderna
skapar anarki i organisationen. NTM-utskottet, Utvecklingsenheten, Sofie Bredahls utredning om
befolkningsökning m.m. måste upp på vårt bord.
Framöver vill vi ha bättre informationssystem till anställda, politiker, medborgare, press men under
tiden måste vi i samverkansgruppen hjälpas åt att få ut information om vad vi vill.
Kalle du är mycket upptagen med allehanda möten. Många är naturligtvis nödvändiga MEN risken är
att det blir för mycket för dig. Alla vill tala med gruppledaren … Det kan bli för många mötesfora med
risk för villervalla vem som har sagt vad. Ett önskemål är att nämndsordförande vill ha eget infomöte.
Kanske det är bättre att ha Stormöte istället så alla – som vill – kan bli delaktiga. Styr vi dessa möten
med en ordf. som t.ex. Håkan E så kommer det att avlasta dig och ge bra sammanhållning. Det åligger
politiker att själva också söka info – inte bara ensidigt bli matade!
Vi måste hålla huvudet kallt och låta arbetet i samverkansgruppen sätta sig. Kan vi börja med en
allmändebatt och försöka bli överens om hur vi själva kan bli effektivare?

From: Agne Johnsson
Sent: Thursday, November 27, 2014 7:54 AM
To: Klas Göthe ; Christer Vigren
Cc: Carl-Göran Svensson
Subject: Re: YA

Till oss inom sbn!
Jag skrev igår ett mail till ÖP-s kf-folk för att förklara hur det gick till i måndags och försöka
tona ner vad som hände.
Dock kvarstår faktum: Kalle med stöd av Håkan begick ett fatalt misstag i måndags (och
tidigare) med att uttala fortsatt förtroende för kommunledningen = AT. Trots att vi vid flera
tillfällen har sagt att taktiken gick ut på att fulla ansvaret skulle ligga på f.d.
kommunalrådet och kommundirektören. Nu har det blivit samverkansgruppen som står där
med svartepetter. Christer, jag förstår att du m.fl. befann er i ett trängt läge men det hade
varit bättre att syna Kalles hot om att spränga gruppen.
Det här är ett svårt bakslag för oss!
Fortsätter Kalle med denna inställning till kommundirektören blir vi förlöjligade i
allmänhetens ögon ... och Anders och M kan lugnt fortsätta att göra livet surt för oss.
Jag skrev detta till Kalle för en vecka sedan:
Inom sbf/sbn har vi starka funderingar på hur vi vill ha det där. Framöver ingår ju bl.a. CGS, CV, KG, AJ – inkl JL
och delvis IB. Vi har med stor förvåning följt spelet runt utvecklingsenheten på Marint Centrum. Du stödjer
tydligen till fullo kommundirektören men vad grundar du detta stöd på? Du ställde frågan till CV om han ville
göra sig av med kommundirektören. Du fick svaret ja och så är vi flera som känner.
Låt politiken idogt jobba vidare med att forma den organisation VI vill ha. Ställ Anna inför detta faktum. Hon får
avvakta tills vi är klara. Sedan får hon själv bedöma om hon vill vara kvar och jobba under dessa
förutsättningar.

Nu får vi visa statsmannaskap och ta itu med hur vi vill ha det inom samverkansgruppen.
Agne
From: Klas Göthe
Sent: Thursday, November 27, 2014 9:24 AM
To: Carl-Göran Svensson ; Agne Johnsson
Subject: SV: Re: YA

För mig som följde det hela på avstånd framstår tillställningen som
bedrövlig. Här fanns möjligheten till ett rakryggat klart besked om att en person
blivit utsatt för ett svårt personligt övergrepp som aldrig får upprepas.
Vad hamnar i fokus? Jo, hur man skall rädda ansiktet på den som ställt till hela
eländet!
Gjort är gjort men sanningens minut närmar sig i och med att Jan Lundmark-fallet
skall avslutas. Här har jag en mycket obehaglig känsla av att hänsynen till AT kommer
att bli ännu mer uttalad på bekostnad av JAS heder. Är det inte dags att få svar på frågan om
vad det är som gör AT oumbärlig? Allt jag sett och hört under mitt idoga grävande pekar
bara mot att hon är en katastrof. Vill man se det svart på vitt är det bara att läsa EYRAPPORTEN

från 2012 om kommunledningskontoret. Någon så välformulerad grav kritik har jag inte läst
tidigare. Sedan dess har inget gjorts och situationen har uppenbarligen bara blivit värre!
Är det måhända så att vi måste påminna KEO om vår överenskommelse i fallet JL
Klas
2014-11-27
Vi hade möte med samverkansgruppen samma dag på kvällen. Då hade ”cirkusen” redan
startat med kommundirektörens skrivelse och det hela rullades upp i YA
2014-11-29
YA har varit fullmatad på Simrishamnssidan fredagen 28 och lördagen 29 november. En ny intensiv tid
ligger framför oss!!

