Simrishamns kommun - 2014
Kort resumé över händelsekedjan under främst 2014 som till sist ledde fram till en ohållbar situation
för kommunen:








Kimoorganisationen och Marint Centrum saknade styrsel.
Man ville omorganisera samhällsbyggnadsförvaltningen och ta bort nämnden och flytta
ansvaret till kommunledningen. Två chefstjänstemän och nämndens ordförande insåg att
förslaget var helt orealistiskt med avsked resp. omplacering av tjänstemännen som följd.
Många viktiga projekt har blivit hängande i luften.
Felaktig upphandling av bredbandsutbyggnaden är föremål för dyr rättsprocess.
Hur har detta påverkat trygghet, arbetsmiljö, kreativitet m.m. bland personalen?
Hur har det påverkat omvärldens förtroende för kommunen?
Vilka ekonomiska skador har kommunen lidit och kommer att lida den närmaste framtiden?

En självutnämnd ”haverikommission” insåg i somras att det här leder till katastrof för Simrishamns
kommun och började gräva. Denna process har tagit flera månader och intensifierades efter valet.
Målet var att när en ny regering väljs den 3 november 2014 ska vi ha vänt den negativa trenden.
Den nya Samverkansgruppen (=S-C-FP-MP-ÖP) har lyckats skapa förutsättningar för nödvändiga
förändringar i politikens innehåll och styrning av kommunen.
Samverkansgruppen vill ha öppenhet, ärlighet och dialog. Anställda och politiker ska känna trygghet
och glädje i att komma med förslag som för utvecklingen framåt.
Den nya mandatperioden inleds redan den 4 november 2014 med viktiga förändringar.
Sedan följer organisations- och budgetarbete. I december väljs alla politiker i nämnder m.m.
Som medborgare är jag nöjd med att politiken till sist insåg att kommunen hade ledningsbekymmer
och nu vidtar åtgärder för att




få verksamheterna att fungera igen
minimerar de ekonomiska konsekvenserna av felbesluten
anställa personal

Dock återstår en viktig fråga: Hur ska alla i Simrishamns kommun kunna lita på att vi får uppleva
”öppenhet, ärlighet och dialog” under kommande mandatperiod?
Detta bör nog vi nog finna former för att fortlöpande kunna bevaka!
Detta är min uppfattning av hur ”haverikommissionen” har kunnat påverka Samverkansgruppens
arbete hittills.
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