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Ämne:

SV: Information socialnämnden

Från:

Per Elis Jansson (rallarper@yahoo.se)

Till:

jane@familjegarden.se;

Datum:

tisdag, 22 mars 2011 10:24

Ref telefonsamtal:
Mina kommentarer:
1. Schedulerade SN-alliansmöte mellan SN möte
2. Process för initiering av alliansärende
3. Fler med på tåget (1,2 ger denna punkt)
4. SN autonomitet (1,2,3 ger denna punkt)
5. Effektiva SN möte (mindre/kortare presentationer, mer Q&A typ)
6. Budgeten för 2011 måste ut
Relaterat till 3. ovan är den transparens som du till exempel nedan visar med delande av dokument.
När stora förädringar upplevs som de kommer ovanirfån och det bara är för församligen att
acceptera, kommer per automatik ett förtroende problem.
Bifogar för ros skull processen i Japan för hanteringen av det vi diskuterade, samt kanske ett förslag
på hur idéerna kan kanaliseras för struktur och transparens.
Jag vet inte hur jag kan hjälpa, men det var bra att få prata med dig.
/PerE
--- Den mån 2011-03-21 skrev Jane Cimmerbeck <jane@familjegarden.se>:

Från: Jane Cimmerbeck <jane@familjegarden.se>
Ämne: Information socialnämnden
Till: "Jane Cimmerbeck" <jane@familjegarden.se>, "590danielsson@telia.com"
<590danielsson@telia.com>, "Susanne Meijer" <sannavital@msn.com>, "Daniel Oja"
<daniel.oja@bredband.net>, zimbarlof@hotmail.com, "Venche Larsson"
<venche@hotmail.com>, "Per Elis Jansson" <rallarper@yahoo.se>, "Bengt Hedlund"
<bengt@hedlund.de>, gunvor@ingemanstorp.se, olle.aronson@horby.nu,
johan.mansson@triotech.se, jenny.ahlqvist@live.se, lars.evald@horby.nu,
gertyholst@hotmail.com, "Gunnarsson, Magnus" <magnus.gunnarsson@horby.se>,
thapper@live.se, martin.nilsson@horby.se, "Eva Lindholm" <himmelriket@live.se>,
"Lennardsson" <lennardsson@telia.com>, "Matilda Modig" <matilda_modig@aspinge.se>,
albulena.murati@gmail.com, stjernfeldt.susanne@telia.com, tera_lena@hotmail.com
Datum: måndag 21 mars 2011 20:20
Hej på er i socialnämnden!
Ser fram emot givande möte på torsdag! Arne kommer för att utbilda oss lite, och så får vi en
utökad information kring ekonomin. Det är mycket information som nämnden behöver sätta
sig in i nu i början, så jag är glad att ni alla är så pigga;-) Men ingen skall behöva oroa sig
om man tycker det är mycket att ta in. Vi har tid på oss framöver att sätta oss in i saker och
ting och hitta våra arbetsformer.
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På onsdag den 23 finns det möjlighet att komma och prata med mig på kommunhuset mellan
14:30-18:00. Jag har bokat et rum på andra våningen i hörnet till höger, "buren". Jag sitter
där och arbetar, så är det bara att komma inom och växla några ord om man har något på
hjärtat. Kan vara ett bra sätt att lyfta sina frågor och funderingar och skapa ytterligare
möjligheter till dialog.
Innan mötet på torsdagen kommer jag finnas på plats från klockan 16:30-17:45, till ert
förfogande.
Min rapport från mars är snart klar men det händer mycket så jag inväntar sista veckans
händelser innan jag skickar iväg den. Väntar bland annat på besked från vår egen revision
kring deras möjlighet att involvera sig i vårt granskningsarbete. Bifogat hittar ni
uppdragsbeskrivning för revisortjänst, en grovplanering av insatser för att få grepp om den
ekonomiska situationen, min rapport från februari, samt information som gavs vid senaste ks.
För dem som har lite tid över.
På måndag den 28 mars blir det som tidigare nämnt en presentation av socialförvaltningen.
Presentationen efterföljs av allmänpolitisk debatt. Kom gärna och lyssna om du inte redan
sitter i fullmäktige!
Väl mött på torsdagen!
Hälsningar
Jane Cimmerbeck
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