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Svar till Kjell Dahlberg, Beat Senn och Agne Johnsson.
Österlenpartiet kritiserar i sin insändare att kommunen som arbetsgivare agerat mot
chefstjänstemän, när felaktigheter uppdagas.
Frågan till er blir, hur många privata kostnader som biltvättar, böter, eller felaktiga reseräkningar
på skattebetalarnas bekostnad ska vi acceptera?
Svaret är för mig självklart. Det är nolltolerans som gäller.
Christer Vigren, Österlenpartiets ordförande yrkade på kommunstyrelsemötet i juni att
kommunen skulle bortse från de allvarliga brister som uppdagats i rapporten kring KIMO med
mera, och röstade för att inga sanktioner skulle vidtas mot ansvarig personal.
Österlenpartiet förlorade den voteringen, och gör nu allt han kan för att förhindra och motverka
detta beslut. Beteendet får mig att fundera på om vilka skäl det funnits, att ett fåtal högt uppsatta
på samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt har försökt skydda varandra mot åtgärder, när fel
uppenbart har begåtts.
Att Österlenpartiets företrädare flera gånger senaste veckorna skickar brev till tjänstemän i
kommunen i syfte att ifrågasätta och misskreditera är inte acceptabelt. Christer Vigren har aktivt
försökt stoppa kommunen som arbetsgivare från att agera, trots sin vetskap om brister som
orsakat skada för kommunen, och dess skattebetalare.
Jag vill att ordning och reda ska råda i kommunen. Alla gör vi fel ibland, men vi kan inte välja
att bortse från att regler och lagar vid upprepade tillfällen inte har efterlevts.
I dag sitter två Österlenpartister i presidiet för samhällsbyggnadsnämnden. Det har givit
begränsad insyn från andra partier. Vilket ansvar har nämndens ordförande för det som skett? Är
det så att han som tidigare chef på förvaltningen agerat mer som tjänsteman och arbetskamrat än
som medborgarnas företrädare.
Jag är uppriktigt mycket besviken på att en ledande politiker gör politik av ett enskilt
personalärende. Det skadar alla parter, och kommunens möjligheter att rekrytera duktiga
medarbetare framöver. Det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle. Om dessa ställningstagande
står fast, ser jag ett framtida samarbete med honom som svårt.

Ordning och reda ska råda
Svar till kommunalrådet Anders Johnsson
Ja, Anders Johnsson, ordning och reda skall råda. Dock är frågan: VEMS tolkning av ordning och reda
skall råda? Kommundirektören och personalchefen påstår under semestern att 28 väl utvalda
fakturor skulle vara felaktigt attesterade. På dessa grunder godkänner du en omedelbar avstängning
av samhällsbyggnadschefen. Det var så brådskande att du inte ens kunde invänta andra politikers
bedömning. Det finns säkert andra bakomliggande orsaker till att just denna chef blev föremål för ert
intresse som vi nämnde i vår förra insändare.
Till skillnad från dig har vi noggrant kartlagt vad som lagts chefen till last innan vi uttalade oss.
Eftersom två av oss sitter i samhällsbyggnadsnämnden är vi naturligtvis väl insatta i verksamheten
och vårt ansvarsområde. Det hade hedrat dig om du rådfrågat oss innan du rusade iväg. På punkt
efter punkt har vi kunnat visa att inga felaktigheter har begåtts. Chefen har följt samma attestregler
som övriga förvaltningschefer.
Du har varit så självsäker att inte ens nämndens ordförande behövde veta om dina ansvarstagande
bedrifter. Dina beslut har du grundat på att endast höra den ena parten. Borde du inte ha låtit den
avstängde chefen och hans ombud också fått komma till tals i t.ex. kommunstyrelsen så alla partier
hade fått en chans att själva bilda sig en egen uppfattning?
Nej, kommunalrådet, ditt handlande är långt ifrån försvarbart. Både du och kommundirektören har
handlat i övermod och utan att vare sig ta ansvar för ekonomi eller personal eller följa spelreglerna
på arbetsmarknaden.
Vi har även gått genom handlingarna till Tingsrätten. Ni har tagit bort de ”bevis” som framfördes vid
avstängningen. Kommundirektören har fällt uttalandet: Ja kanske kommunen har gjort fel och
förlorar. Då får vi betala skadestånd m.m.
Är detta Simrishamns nya personalpolitik?
Till skattebetalarna: Detta är en dyr och rättsvidrig väg att gå om man vill bli av med en chef som
hade två månader kvar till pensionen? Därtill en chef som skött sitt ämbete klanderfritt och utan
några som helst förvarningar om påstådd försummelse. Samhällsbyggnadschefen har varit en ytterst
viktig person för att serva kommunen och näringslivet och därmed förbättra kommunens skamfilade
anseende. Kommunledningen har vridit klockan tillbaka flera varv.
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