(S) i Åsele: ”Tjänstemännen har bara gjort sitt jobb”
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David Sandström Urban Lindström (S), ordförande i Åsele arbetarekommun, ledamot i kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
INLANDET. Socialdemokraterna reagerar starkt kritiskt mot kommunledningen Brage Sundberg,
Egon Persson och Anders Westman (ÅP).
– Tjänstemännen har bara gjort sitt jobb, säger Urban Lindström (S), ordförande i Åsele
arbetarekommun.
Socialdemokraterna i Åsele är enade i sitt stöd för tjänstemännen.
– Konsekvensen om de inte gjort sitt jobb kunde ha inneburit kostnader i mångmiljonklassen för Åsele
kommun. Tjänstemännen måste ha ansvarsfördelningen klar mellan Luleå och Åsele och reda ut vem som
står för vad. Något sånt här innebär ju skolskjutsar, social omsorg, gode män och så vidare, och man ville
göra ett avtal så att båda kommunerna gick hand i hand, säger Lindström.

”Grundlösa anklagelser”
S tycker att anklagelser i stället borde riktas mot Brage Sundberg, Egon Persson och Anders Westman.
– Som politiker är man beroende av att ha en bra relation med tjänstemännen. Det är dem som ser till att
det blir verkstad av beslut. Men börjar man komma med grundlösa anklagelser så vet jag inte, säger han.
– De har ett arbetsmiljöansvar. Men en sådan behandling som de bedrivit mot tjänstemännen innebär
knappast ett bra arbetsmiljöklimat för tjänstemännen. Vi får se om det blir något eftermäle. Om det har det
begåtts fel så att de blir anmälda för en dålig arbetsgivarroll får framtiden utvisa, säger Lindström.

Räknat med det
Kommunstyrelsens ordförande Brage Sundberg (ÅP) om kritiken:
– När man sitter i ansvarig ställning får man räkna med att bli kritiserad. Vi får väl se om (S) tar upp det med
oss. Då får vi ta den diskussionen och
funderingen då, säger han.
Folkbladet har också pratat med Åsele Gård som säger att de i stort sett har fullt på sina boenden i Åsele.
Avtal skrivs för varje ny placering som görs. Hittills kommer alla barn från Luleå.
– Soppan med politiker och tjänstemän lägger vi oss inte i. Det vill jag inte uttala mig om. Det är bakom oss,
säger Christer Hedman, delägare i Åsele Gård.
Har ni påverkats negativt?
– Som det ser ut nu ska det inte vara så. Boendena fylls på hela tiden, säger Hedman.

