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Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Rubin
mikael.rubin@trelleborg.se
0410-73 44 38 | 0733-51 11 70

Till:
Emil Samnegård
Miljöpartiet de gröna

2019-10-15, Svar på interpellation

Svar på interpellation
Eventuella direktiv till förvaltningscheferna i
kommunen att hålla budget
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) blir: Har du
själv, genom nämndsordförande och/eller kommundirektör, sagt eller
insinuerat till förvaltningscheferna i Trelleborgs kommun att de kommer få
lämna sin tjänst om de förvaltningar de ansvarar för inte håller budget?
Din fråga kräver ett längre svar än bara JA eller NEJ. Utgångspunkten i din
interpellation är och jag citerar direkt från din text.
Då det enligt mig inte går att utesluta att en nämnd går back ställde jag
frågan igen.

Ditt antagande är felaktigt. Det går alltid att utesluta att en nämnd går
back. Frågan däremot är hur det påverkar den nämndens verksamhet.
Jag har personligt väldigt tidigt under mandatperioden inför samtliga
förvaltningschefer meddelat att de inte bara är ansvariga för verksamheten
utan självklart även för sin förvaltnings budget samt sin personal. Det är tre
ben i deras ansvar. Verksamhetens innehåll, personalen och budgeten.
De har alltså ansvar för sin verksamhet.
De har alltså ansvar för sin personal.
De har dessutom alltså ett mandat och ett ansvar för sin förvaltnings
budget.
De har ett ansvar att tillsammans med ekonomifunktionen se till att varje
nämnd får en månatlig uppföljning av sin ekonomi. Uppföljningen idag görs
kommunövergripande 2 gånger om året vilket är otillräckligt.
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De ha ett ansvar att föra ut ansvar för budget inklusive personalansvar så
nära eleven eller brukaren eller kommuninvånaren som möjligt.
Det är däremot en förutsättning att vi politiker ger dem alla förutsättningar
att klara sin arbetsuppgift. Det gör Moderater och Kristdemokrater.
Förvaltningschef är ett krävande arbete med en hög lön och höga
förväntningar. Det är för mig en självklarhet att vi ska ha kompetenta och
bra förvaltningschefer.
Ett sätt att mäta om man sköter sitt förvaltningschefsjobb bra är förutom
kvalité är att hålla sin tilldelade budget och att anpassa verksamheten efter
tilldelad budget. Dessutom måste man självklart måna om personalen.
Därför är det så att jag sagt att avdelningar som inte sköter sin budget bör
ha en ny chef.
Detta budskap och mandat har jag uppmanat förvaltningscheferna att ta
ansvar för och att agera.
Detta gäller självklart dem själva med. 45 000 kommuninvånare måste
kunna kräva att förvaltningscheferna följer sin tilldelade budgetram.
Med detta sagt måste man förstå M och KD budgetens uppbyggnad för
2020. Bildningsnämnden och socialnämnden har för verksamhetsåret fått
en större budget än efterfrågat.
Det kommer inte finnas behov av att dra in enskilda lärares delegerade
budget.
Det kommer inte att finnas behov av att införa köpstopp för leksaker eller
böcker.
Det är nu man kan fokusera på att höja bildningsnivån för ungdomarna i
vår kommun.
För socialnämndens del gäller det att man dessutom fått 11 extra miljoner
för att kunna öka bemanningen inom äldrevården. Det finns i dessa av M
och KD prioriterade områden ingen brist på resurser. Nu handlar det om att
på samma skickliga sätt som tidigare fokusera på utbildning och omsorg.
Nu är det fokus på genomförande.
När det gäller övriga förvaltningar och nämnder så får de helt enkelt dra
ner på sin verksamhet eller prioritera om vid brist på resurser i budget. Det
finns inte pengar till allt och M och KD har gjort sina prioriteringar.
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