David Sandström Anders Westman, kommunfullmäktiges ordförande (ÅP).
Bild 1 av 3
Bläddra med pilarna. Klicka för att förstora.

Höga tjänstemän i Åsele anklagades för tjänstefel
Publicerad i fredags kl 23.00

INLANDET. En situation har uppstått i Åsele kommun. Kommunchef, socialchef och skolchef
anklagades av kommunfullmäktiges ordförande Anders Westman (ÅP) för tjänstefel.
Detta i samband med boendet Åsele Gårds förhoppning om att ta emot ensamkommande
flyktingbarn från Luleå kommun.
Luleå saknar lämpliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn i den omfattning som krävs. Åsele Gård var
därför på väg att skriva avtal om att placera cirka 40 personer på deras boenden i Åsele – vilket skulle
skapa cirka 30 jobb i Åsele.
Åsele kommun meddelas detta och socialchef Maj Ågren Jonsson, kommunchef Nils-Petter Grenholm och
skolchef Reinhold Näsström etablerar en mejlkontakt med tjänstemän på Luleå kommun för att reda ut
respektive kommuners ansvar samt eventuellt teckna avtal angående gränsdragningar av kostnader.
Kommunchefen tar också kontakt med länsstyrelsen integration. Därefter följer en mängd mejlväxling, samt
även telefonmöte, mellan tjänstemän på Åsele kommun och Luleå kommun.

”Tjänstefel har begåtts”
Den 4 september tar kommunfullmäktiges ordförande Anders Westman (ÅP) kontakt med Åseles
kommunchef Nils-Petter Grenholm per sms:
”Jag agerar nu som företagare i Åsele. Hur kan ni som tjänstemän försöka stoppa arbetstillfällen till Åsele!

Det är en katastrof!”. ”Ring Luleå och återta era ageranden”. ”Detta förkastliga agerande som skett är
fullständigt katastrofalt! Luleå tar nu fram andra lösningar”. Samt: ”Jag anser att tjänstefel har begåtts i och
med att Åsele Gård inte kontaktats och fått vara med om er tjänstemäns diskussioner med Luleå”.
Westman krävde en rapport på alla kontakter som skett i ärendet. Han skrev även: ”Den politiska ledningen
kommer att få stå i skamvrån, men jag accepterar inte detta. Jag tänker inte bära skiten för om det inte blir
av och 30 arbetstillfällen inte skapas”, skriver han.

Skett med respekt
Folkbladet lyckades inte nå Anders Westman för en kommentar under gårdagen. I ett senare mejl till
kommunchefen är dock tonen vänligare. Han skriver att tjänstemännens kontakt med Luleå i sig inte är
konstigt men att det borde ha skett med respekt för, och representanter från, företaget Åsele Gård.
Kommunchefen Grenholm förklarar att man inte påverkat affären utan endast fört en saklig diskussion runt
förutsättningar och möjligheter. Han tar också kontakt med kommunstyrelsens ordförande Brage Sundberg
(ÅP). En stund senare får kommunchefen i uppdrag att ringa Luleå och ”förändra uppkommen situation”.
Efter det har Brage Sundberg också begärt att få ta del av all, telefon-, sms- och mejlkontakt som förts i
ärendet för att klara ut hela situationen ordentligt.
Kommunchefen Nils-Petter Grenholm säger till Folkbladet att det inte finns något formellt ärende kring
tjänstefel.
– Vi ska sätta oss ned och diskutera de här sakerna och jag hoppas att politiken tar initiativ till att ta upp en
diskussion kring de här frågorna, säger han.
Man har dock lämnat ut information som efterfrågats i ärendet.
– Sen om det nu blir ett ärende för media så får politikerna stå för det, säger han.

Frågan finns kvar
Socialchef Maj Ågren Jonsson hänvisar frågor till kommunledning eller kommunchef. Skolchef Reinhold
Näsström säger att det är svårt att ha kommentarer men att frågan inte är utagerad.
– Frågan finns kvar. Den är inte utredd. Man jag har inga kommentarer annat än att inga svar har kommit i
det här. Lyfts det nu i politiken får politiken sköta det. Politiken äger frågan nu, säger han.
Kommunstyrelsens ordförande Brage Sundberg (ÅP) säger att man från politiskt håll tycker att frågan är på
tjänstemannanivå.
– Vad som blir av det där, det är på kommunchefens bord. Jag har som inga andra kommentarer. Vi får se
vad det blir, säger han.
Påverkade tjänstemännen den här affären negativt?
– På Åsele Gård har de barn placerade nu. Men vad det blir långsiktigt har jag ingen om. Det får vi se.
Har du förtroende för tjänstemännen?
– Den frågan får du inget svar på i dagsläget. Vi avvaktar en diskussion som vi ska ha där vi bland annat
ska diskutera rollerna för tjänstmännen. Bland annat hur man så att säga inte kliver in i varandras roller. Så
det är en diskussion som vi kommer att föra, säger Brage Sundberg.

