
Utveckla S:t Anna 2015-2020
Grunden för all utveckling 
De flesta är överens om att det krävs några specifika och grundläggande förutsättningar för ett lyckat 
utvecklingsarbete, oavsett sakfråga. Vi har redan under denna periods grupparbeten sett att målen är 
svåra att uppnå om man inte enats kring dessa grunder. Vårt allra första förslag rör därför just detta, 
och påverkar på så sätt alla efterföljande förslag.

Under den allra första veckan av vårt grupparbete fick vi beskedet att hemtjänsten i S:t Anna, trots ett 
bra resultat både ekonomiskt och ur brukarnas perspektiv, flyttas till Söderköping från och med 
årsskiftet. Beskedet kom trots att vi precis haft en medborgardialog kring äldreomsorgen, trots att 
KPR, kommunens pensionärsråd, precis haft sammanträde och trots att vi tydligt i media 
kommunicerat vårt utvecklingsarbete för S:t Anna. Våra motargument kring ekonomi, miljö, 
arbetstillfällen, kvalitet eller utveckling har på inget sätt blivit bemötta i denna fråga. En skrivelse från 
våra fem största föreningar samt Svenska Kyrkan lämnades också obemött. Till svar har vi bara fått att 
beslutet ligger hos en enskild tjänsteman och att det är som det ska vara.

Under den allra sista veckan av vårt grupparbete fick vi beskedet att personalen på förskolan och 
skolan ska minskas med ca 32h/vecka från och med årsskiftet. Beskedet kom trots att vi tydligt 
kommunicerat vårt utvecklingsarbete i media, genom föredrag i Barn- och Utbildningsnämnden och 
att berörd förvaltningschef är medlem i styrgruppen för arbetet. Inte heller har man väntat in våra 
förslag, som med all tydlighet förväntats beröra både förskola och skola. Hur våra motargument 
bemöts i detta fall vet vi när denna sammanställning skrivs ännu inte. Från erfarenheten ovan vet vi 
dock att kommunens hållning är att enskilda tjänstemän har rätt att ta beslut liknande detta, utan vare 
sig diskussion eller konsekvensanalys.

Vi föreslår å det bestämdaste, med ovanstående erfarenheter, att Söderköpings kommun formellt anger 
S:t Anna skärgård som ett område under utveckling och med tillväxtpotential. Vi föreslår att alla 
beslut, stora som små, som påverkar detta utvecklingsarbete ska diskuteras och förankras lokalt innan 
verkställande. Vi föreslår att det under en längre fördefinierad utvecklingsperiod inte blir möjligt för 
en enskild tjänsteman att ta beslut om exempelvis nedläggning, omorganisation eller liknande som kan 
anses påverka utvecklingsarbetet negativt, utan en gemensam diskussion inom byalag för S:t Anna.

Vi föreslår att utvecklingsarbetet i S:t Anna och alla beslut som kan påverka det omfattas av:
• Information och dialog
• Känsla av sammanhang
• Helhetsperspektiv och gemensamma mål 
• Utvärdering och uppföljning
• Ständiga förbättringar

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling: Avgörande
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen: Medel

För kommunförvaltningen
Förslaget behandlas datum, tid och forum: 

□ Förslaget kommer inte att genomföras, av anledning:

□ Förslaget kan genomföras, med nedanstående kommentarer och ansvarig tjänsteman: 


