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Vid behandling av ärendet deltog jag vid genomgången och även när beslutet
fattades. I beslutsomgången valde jag att ta tillbaka mitt eget yrkande på avslag.
Sällan befinner sig nämndens ärenden så tydligt på två olika planhalvor som det är
här. Allting talar för att ge socialchefen uppdraget att underteckna ett förhandlat
hyresavtal. Men vägen till beslutet måste ifrågasättas.
Det finns i underlaget en bakgrundsbeskrivning som tydliggör att det är brist på
handlingskraft och brist på klara beslutsvägar i vår kommun vilket leder fram till
beslut som känns tveksamma och som behöver granskas kritiskt.  Allt kunde blivit
annorlunda, allt kunde lösts mycket tidigare och det är sannolikt att en annan lösning
skulle lett till bättre utfall för kommunens helhet.
När personalens situation i september 2014 beskrevs av de fackliga organisationerna,
så var det en utlösande faktor på en utdragen historia där nu äntligen
bromsklossarna hade tappat sin verkan. Trångboddheten, orimliga arbetsvillkor,
hinder för goda kontakter med hjälpsökande, en urusel arbetsmiljö för avdelningens
många socialsekreterare – allt var väl känt sedan flera år tillbaka. Inga protester hade
hjälpt tidigare, ingen lösning diskuterades på allvar, allt stannade på nivån ”visst, vi
förstår men ….”
Det fanns ett flertal tänkbara alternativ, alla hade sina fördelar och nackdelar, för den
berörda avdelningen, för samarbetet inom hela socialförvaltningen, för andra
förvaltningar och för hela kommunen, inte minst också för kommunens ekonomi.
Kommunledningen skall använda sig av politikens regelverk. Dit hör att man måste
föra fram ett ärende i flera steg som vid kontroversiella frågor avslutas med
avgörande omröstningar. Sådana kan man vinna, sådana kan man förlora.
Att fega ut och hitta på vägar för att komma förbi egentliga beslut är inte bra och gör
sällan nytta i det långa loppet. Det är bättre att skapa klara och tydliga besked i tid för
att förhindra sådant som hände nu.
Kommunens policy är att kommunägda lokaler skall användas istället för att externa
lokaler hyrs för kommunal verksamhet. Ingen regel utan undantag, visserligen, men
det är och har varit kommunens huvudregel. Anpassning av lokaler kostar självfallet
också pengar, så är det med ombyggnation, reparation, underhåll, förnyelse,
förbättringsåtgärder. Men allt hamnar ju på kommunens ”konto”, det är ju vår
egendom som stiger i värde med de förbättringar vi beslutar och bekostar.
Här skapades fait accompli – kommunledningens partier gick så långt att de genom
en återremiss av samhällsbyggnadsnämndens hela investerings- och
exploateringsbudget för 2015 förhalade den politiska beslutsprocessen en längre
period under våren 2015.
Därmed blev det inte något ställningstagande innan hyresförhandlingarna nästan var
i hamn. Nu med facit i hand vet vi att kommunledningen kunde ha fört upp frågan på
ett mer korrekt sätt istället för att smyga fram till fullbordat faktum. Spel med öppna
kort skulle också fört fram till resultat.
Självfallet delar jag personalens förväntan att dessa lokaler nu under en tid framöver
kommer att visa sig vara väl anpassade och lämpade för avdelningens verksamhet.
Jag är ingen dålig förlorare utan kan glädja mig med förvaltningen att det i alla fall
äntligen har blivit en lösning.
Samtidigt hoppas jag någon mer gång slippa uppleva att kommunledningen väljer
dolda beslutsvägar efter genomliden långvarig beslutsångest.
Denna reservation avser att ge uttryck för varför jag länge tvekade mellan att vidhålla



mitt avslagsyrkande och att tillstyrka liggande beslutsförslag med den
kompletteringen som nu hela nämnden ställde sig bakom.
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