Från: Tigerschiöld, Tomas
Skickat: den 26 april 2018 22:53
Till: Ideström, Mia <Mia.Idestrom@Trelleborg.se>
Ämne: Re: ACTEA - rapport, initiering av arbete med ny nämnds- och
förvaltningsorganisation för mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022.
Hej Mia
Jag har trott att ni redan fått åsikter från Miljöpartiet
men tro ska man ju göra i kyrkan och där är jag ju inte.
Så här kommer mina åsikter i kommunala förvaltnings förändringar
1, att sprida förändrings planer till berörda innan politisk enighet om politiska beslut är
dåligt för arbetsmiljön, ovisshet leder till att folk slutar.
2, att lägga ner service förvaltningen kommer (enligt flera) inte att bli billigare eller bättre.
3, att klumpa ihop förvaltningar skapar större arbetsbelastning för politiker,
dokumentmängden är redan stor i många ärenden och nämnder. Politiker ska ha en rimlig
mängd ärenden och handlingar att hantera
4, att kunna jämföra sig med andra kommuner är bra, jämförbara strukturer gör det
lättare, ett benchmarking projekt är igång.
5, Serviceförvaltningen/nämnden är inte populär, alla är ju beroende av Service. Men att
slå sönder en förvaltning där personalen trivs trots arbetsbelastning är inte konstruktivt.
6, Om man vill kan man besluta sig för att låta personalen jobba istället för att flytta runt
7, hur mycket har den här utredningen kostat i kronor, arbetsmiljö, trygghet, trivsel?
Med vänliga hälsningar
Tomas Tigerschiöld
Ordförande i Servicenämnden Trelleborg
0708692258
Tomas.tigerschiold@trelleborg.se

9 apr. 2018 kl. 13:24 skrev Ideström, Mia <Mia.Idestrom@Trelleborg.se>:
Hej,
På KF den 18 juni kommer ny nämnds- och förvaltningsorganisation
behandlas. Jag vill därför efterlysa partiernas synpunkter på förslaget. Sista
svarsdatum var sista mars men vi har endast fått in svar från två partier. Så
finns det synpunkter ni vill ska tas med i ärendet vänligen skicka dessa
snarast.
Med vänlig hälsning
Mia Ideström
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret
Trelleborgs kommun
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