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§ 125
Diarienr: KS-2018/00344

Fråga: Att prata om öppenhet men inte informera
kommunstyrelsen? Ulrika Edman (V)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Ulrika Edman och Hans Lindberg beslutar
kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ulrika Edman (V)
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Att prata om öppenhet men inte informera kommunstyrelsen
På kommunstyrelsen 180410 lades ett extraärende fram om ändrad
delegationsordning vid sittande möte. Den enda motiveringen som gavs
var att komma tillrätta med arbetsmiljöproblem. Det traditionella sättet
att komma tillrätta med arbetsmiljö är att lösa detta med de inblandade,
vilket vi i Vänsterpartiet trodde var det gängse förfarandet i en
professionell organisation.
Dagen efter kommunstyrelsens sammanträde framkommer via media att
två tjänstepersoner redan fredagen den 6 april blivit avstängda med lön
från sina arbeten/arbetsuppgifter/arbetsplatsen.
Kommunstyrelsen är, efter kommunfullmäktige, Umeå kommuns högsta
organ. Även om den politiska församlingen delegerat ansvaret till
tjänstepersoner, för exempelvis arbetsmiljö, så är politiken alltid ytterst
ansvarig. Anmärkningsvärt är att kommunstyrelsen inte fick information
om avstängningarna på kommunstyrelsesammanträdet som skulle fatta
beslut som hanterade konsekvenserna av dessa. Att som förtroendevald
och ledamot i kommunstyrelsen informeras om vad som sker via
lokalmedia, istället för i kommunstyrelsen, är inte rimligt.
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Det är inte första gången som denna demokratisyn blir tydlig hos den
politiska majoriteten. Motsatsen till öppenhet och transparens är
skapande och bibehållande av en tystnadskultur som skickar ut signaler
om att den som påtalar problem och oegentligheter själv är den som är
problemet. När Vänsterpartiet har pressat de huvudansvariga politikerna
från S och M som sitter som ordförande/vice ordförande så har vi fått till
svar att det inte föreligger några brottsmisstankar, vilket är de misstankar
man får vid en så drastisk arbetsrättslig åtgärd. Att inte gå ut med det
skadar de berördas anseende och öppnar upp för onödiga spekulationer.
V frågar:
- Varför informerades inte kommunstyrelsen om avstängningarna på
sammanträdet 180410? Visste ens du som kommunstyrelsens ordförande
om avstängningarna innan KS-sammanträdet 180410?
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande svarar:
Detta är ett personärende och hanteras via delegering av
tjänstemannasidan.
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