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Som en konsekvens av stora och upprepade
budgetöverdrag blir verksamhetschefen för vård och
omsorg i Sunne kommun, Jeanette Tillman, nu också
verksamhetschef för individstöd. Tidigare
verksamhetschefen Felicia Weinberg får en
biträdande roll.

Budgetöverdragen inom
verksamheten individstöd i Sunne
kommun får nu konsekvenser.
Verksamhetschefen för vård och
omsorg, Jeanette Tillman, tar över
som ny chef.

– Det går inte att blunda för det
ekonomiska ansvaret. Vi måste få
kontroll på budgeten, säger
kommunalråden Kristina Lundberg
(C) och Linda Johansson (S).

Efter
budgetöverdragen:
Individstöd får
ny ledning
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I november var underskottet inom Sunne
kommuns verksamhet individstöd 11
miljoner kronor. På en månad har
underskottet växt till 16 miljoner kronor.

Politiken har nu gett förvaltningen och tf
kommunchef Anders Olsson ett tydligt
direktiv om att få budgeten i balans.
Verksamheten individstöd behöver med
andra ord göra förändringar för att få en
mer träffsäker budget. Oförutsägbarheten
måste finnas med i den budget som läggs.

– Som en första åtgärd organiserar vi om så
att verksamhetschefen för vård och omsorg,
Jeanette Tillman, från den 1 februari och tre
månader framåt också blir verksamhetschef
för individstöd. Tidigare verksamhetschefen
Felicia Weinberg får en biträdande roll.
Förhandlingarna med facket avslutades
under torsdagen. Vi fortsätter att analysera
siffrorna för att ta fram ytterligare åtgärder,
säger Anders Olsson.

“Kan inte blunda”
Det fortsatta utvecklingsarbetet inom
individstöd blir ett gemensamt uppdrag för
ledare, medarbetare och förtroendevalda.

– Vi vet att det här innebär ett svårt
omställningsarbete – som samtidigt är
nödvändigt. Det går inte att blunda för det
ekonomiska ansvaret. Vi måste få kontroll
på budgeten. Att vara flexibla och ständigt
omforma våra arbetssätt i takt med tiden är
ett måste då vi inte bara vill bibehålla vår
kvalitet, utan också öka den. För att kunna
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investera för framtiden måste vi ha ett
överskott i den budget som läggs. Ett stabilt
och växande invånarantal och fler företag
ger oss mer resurser och förutsättningar
även för bra skola, vård och omsorg, säger
Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens
ordförande och Linda Johansson (S),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

“Det finns brister”
Björn Gillberg, partiet Hela Sunne,
ifrågasätter att pengarna till verksamheten
har fortsatt att betalats ut.

– Det är ju vi politiker som är ytterst
ansvariga och redan i början av förra året
såg vi vart det här var på väg. Man har
förlorat kontrollen över ekonomin så det är
självklart att något måste göras.

Att Individstöds tidigare chef får ta ett steg
tillbaka kommenterar Björn Gillberg så här:

– Okej, hon är chef, men det finns också
betydande brister i Sunne kommuns
ekonomi-. och redovisningssystem. Brister
som kommunrevisorerna påpekat och som
gör att man inte greppar utvecklingen. Så
det här är inte en persons fel, säger han.

Den ekonomiska situationen inom
individstöd blir en av de första
utmaningarna som nya kommunchefen
Petra Svedberg behöver sätta sig in i. Hon
börjar på måndag, den 1 februari.
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Så här jobbar Fryksdalsbygden med
journalistik: uppgifter som publiceras ska vara
sanna och relevanta. Vi strävar efter
förstahandskällor och att vara på plats där
det händer. Trovärdighet och opartiskhet är
centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
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