From: Christer Vigren
Sent: Saturday, September 20, 2014 12:48 PM
To: klas.gothe@telia.com
Cc: Agne Johnsson
Subject: Avskedande av samhällsbyggnadschefen
Här är det något som är konstigt. Förmodligen medvetet. Du kan inte läsa KSAU:s protokoll på nätet
vare sig den 3.9 eller 10.9 trots att de måste vara skrivna. För de låg till grund för mötet med KS den
17.9.
Den 3.9 yrkade jag på att samhällsbyggnadschefen skulle få sitt arbete tillbaka eftersom den
saknades saklig grund för avsked. Efter en lång och naturligtvis hetsig diskussion där jag var tämligen
ensam (inga tjänstemän var närvarande på min begäran) så kom vi överens om att presidiet (alltså
Anders J., Karl-Erik, Håkan men med Anna T. och Johanna S. för att rädda ansiktet på dessa) skulle
förhandla med Ingvar B.. Inga juridiska biträden skulle vara med på Håkans begäran eftersom han
inte tålde kommunens advokat. Johanna kom inte till förhandlingen.
Utgången av förhandlingen på fredagen den 5.9 kl.16.00 vet vi.
Eftersom medlingsförsöket misslyckats yrkade jag på KSAU den 10.9 samma sak som jag gjorde den
3.9. Alltså att samhällsbyggnadschefen skulle komma tillbaka. Visst motstånd fanns för min rätt att ta
upp ärendet eftersom det inte fanns på föredragningslistan. Men jag hävdade att jag hade redan den
3.9 yrkat detta och frivilligt avstått från att driva ärendet då. Det hela slutade med att ärendet fick tas
upp.
Jag förlorade naturligtvis. Jag begärde aldrig omröstning för som jag tänkte kanske rädda någon efter
valet. Närmast Håkan. Däremot begärde jag att få lämna en skriftlig reservation för det kunde de inte
hindra mig från att göra. Nyfikenheten var stor vad där stod i denna hela mötet men den mailade jag
till Martin först på kvällen. Dagen efter var det presskonferans med YA och då informerades det om
att beslutet om avskedandet av samhällsbyggnadschefen stod fast. Men de gav inte information om
min skrifliga reservation.
På KS den 17.9 togs ärendet om avskedandet upp på pågående möte. Och min reservation delades
också ut. Än en gång manipulera hur det normalt går till med kallelse till mötet och alla handlingar
med. Många hann tex aldrig läsa min reservation osv.
Protokollet från KSAU den 10.9 saknas ännu! och protokollet från KS den 17.9 är av naturliga skäl inte
klart. Det innehåller också lönefrågan. Min skriftliga reservation bifogas och allt vad jag skriver får
användas av vem som helst.
Christer

