Vad är det som pågår i Simrishamns kommun?
Härdsmältan i Simrishamn tycks vara ett faktum
Undertecknande partier kräver att jakten på samhällsbyggnadschefen och förre samordnaren för
KIMO omgående avbryts. Det som pågår är ett symptom på ett grundläggande problem i styrningen
av kommunen. Det politiska lokala maktspelet har helt tagit över det som är politikernas
huvuduppgift d.v.s. att tänka framåt, skapa hållbara visioner, staka ut klara mål inkl strategier samt
låta tjänstemännen tala om hur de kan genomföras. Följa upp och inspirera!
Jakten på den avskedade chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter med oförminskad
styrka trots att påståenden om oegentligheter hittills försvunnit i takt med att underlagen granskats.
I lördagens YA för man fram en ny vinkling – att fakturor rörande KIMO skulle ha hanterats felaktigt.
Därmed kopplas avskedandet av chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen sannolikt samman med
det önskade avskedandet av f.d. KIMO-samordnaren.
Nu måste man göra halt och kalla in utomstående och opartiska sakkunniga för att göra en
utvärdering av hela ärendet. Varken allmänheten eller politikerna har möjligheter att sätta sig in i
frågorna än mindre möjlighet att ta ställning till de frågor som kommundirektören och KS ordförande
driver med sådan intensitet. Om man betänker vad som ligger i potten för det pokerspel som pågår
finns alla skäl att göra halt.


Kommunen riskerar att få betala stora skadestånd för uppsägningar utan saklig grund
kombinerat med ersättningsanspråk för förtal. På senare år har flera personer avskedats
under märkliga omständigheter med stora kostnader och mänskliga tragedier som följd.
Därtill följer att det byggs in en rädsla och dåligt arbetsklimat i organisationen.



Advokatarvoden och utredningskostnaderna är redan omfattande. Enligt en grov
uppskattning landar de hittills på storleksordningen 300–500 000 kr



KIMO-projekten står stilla. De organisationer som gett projektbidrag har aviserat krav på
återbetalning av förskotterade medel. De kan röra sig om storleksordningen 1 -1,5 milj.kr.



Till de icke-mätbara kostnaderna hör ett förlorat förtroende för Simrishamn bland företag
som överväger etablering i Simrishamn och tunga samarbetspartners som IVL, Region Skåne
m.fl. Några projekt ”hänger redan på gärdsgårn”.



Svårigheter att rekrytera kompetent personal till kommunen. Vilken kompetent person söker
sig till Simrishamn med det anseende kommunen nu skaffat sig?



Den mänskliga kostnaden är omätbar. Tänk om anklagelserna är grundlösa – vilket det mesta
tyder på!

För att återupprätta förtroendet för kommunen kräver vi en utomstående sakkunnig granskning
före valet. Så gjordes av Ernest & Young i våras när det gällde KIMO. Vi har vår egen revision och
möjligheten finns att anlita SKL!

De politiska konsekvenserna avgör väljarna den 14 september
Vi måste få en fungerande kommunal demokrati och styrning.
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