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EKONOMIN IGEN

Mycket svårt ekonomiskt läge.
I det ekonomiska läget kommer man att
tvingas vidta åtgärder som kommer att
göra ont i kommunens verksamheter.
– Om vi tidigare använt osthyvel så
handlar det nu om att skära bort hela
delar. Vi ser över alla verksamheter även
de som är lagbundna. (Insidan 2008 11 03)
Ansvar för helheten.
Alla aktörer – såväl förtroendevalda som
tjänstemän – ska ha ett helhetsperspektiv
och ta ansvar för kommunens samlade
ekonomi. (Protokoll KS finansutskott –
budgetberedning 2008-11-12)
En skattekrona kan som bekant bara
användas en gång. Då krävs det att
användningen är bättre än varje annan
tänkbar användning av samma krona.
Därför är det viktigt att varje förtroendevald verkligen tänker igenom alternativen
innan det är dags att fatta beslut.
Drottning Kristinas visdomsord från förra
medlemsbladet är i sammanhanget väl
värda att återupprepa. Ett lands lycka och
välgång står och faller med den kunskap
och bildning vi ger våra unga.
Att budgetera är att prioritera!

Målet för projektet är att skapa en:
Styrmodell och organisation som är
EFFEKTIV och TYDLIG.
Vad innebär i praktiken dessa ord?
Synpunkter mottas tacksamt inför nästa
träff med den fackliga referensgruppen
fredagen den 12 december.

AKTUELLT

Influensatider
Vid det senaste mötet med den centrala
skyddskommittén diskuterades möjligheten
till gratis influensavaccin. Beskedet som då
gavs var att det är upp till varje chef att
fatta beslut i denna fråga.
Ta därför snarast upp frågan med rektor.
Facklig grundkurs
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 2 torsdag den 20 november.
Närmare upplysningar i kallelsen.
Nyexkurs
Kursen vänder sig till nyexaminerade
med högst cirka tre år i yrket.
Måndag den 15 december.
Närmare upplysningar i kallelsen.

PRIORITERING

Gräset är alltid grönare på andra sidan ån.
På Domnarvsvallen är gräset grönt året om.

STYRMODELL

Vad ska komma efter den nuvarande
beställar-utförarmodellen?
Arbetet i projektgruppen går vidare med
bland annat studiebesök. Då det för
närvarande händer mycket inom den
kommunala verksamheten är det viktigt
att ha målet klart för sig och hålla isär
frågor som rör styrmodell från andra frågor
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