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ANSÖKAN OM STÄMNING     

Kärande  Susanne Aidanpää, pers. nr [Överstruket], [Överstruket], 
[Överstruket] 

Ombud: Advokaten Åsa Erlandsson, Setterwalls Advokatbyrå, 
Box 1050, 101 39 Stockholm, tfn 08-59889024, fax 08-
59889090, aer@setterwalls.se 

Svarande Umeå kommun, org. nr 212000-2627, 901 84 Umeå, tfn 090-16 
10 00 

Rättens behörighet 2 kap. 2 § 3 st lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 

Saken Ogiltigförklaring av avskedande mm; även interimistiskt yr-
kande 

____________________________________ 

 

Som ombud för Susanne Aidanpää ansöker jag om stämning på Umeå kommun enligt föl-
jande. 

A. Yrkanden 

1. Susanne Aidanpää yrkar i första hand att tingsrätten förklarar avskedandet av 
henne ogiltigt.  

2. Susanne Aidanpää yrkar vidare att tingsrätten förpliktar Umeå kommun  

(1) att till henne betala lön och semesterersättning med 89 824 kr per månad 
(lön 80 200 kr per månad och semesterersättning 9 624 kr per månad) 
från den 16 juli 2018 till dagen för huvudförhandling i målet eller, om tidi-
gare, dag för interimistiskt beslut att anställningen ska bestå, jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 25:e i respektive månad till dess betalning 
sker,  
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(2) att för hennes räkning inbetala retroaktiv pensionspremie enligt avtal mel-
lan parterna för perioden från den 16 juli 2018 till dagen för huvudför-
handling i målet eller, om tidigare, dag för interimistiskt beslut att anställ-
ningen ska bestå, och 

(3) att till henne betala allmänt skadestånd om 150 000 kr jämte ränta enligt 6 
§ räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betal-
ning sker. 

3. För det fall tingsrätten skulle finna att det inte funnits skäl för avskedande, men 
väl saklig grund för uppsägning, yrkar Susanne Aidanpää i andra hand att tings-
rätten förpliktigar Umeå kommun  

(1) att till henne betala ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med 
89 824 kr (lön 80 200 kr per månad och semesterersättning 9 624 kr) i 
månaden avseende perioden 16 juli 2018 till 15 januari 2019 jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 25:e i respektive månad till dess betalning 
sker, 

(2) att för hennes räkning inbetala retroaktiv pensionspremie enligt avtal mel-
lan parterna för perioden 16 juli 2018 till 15 januari 2019, och 

(3) att till henne betala allmänt skadestånd om 125 000 kr jämte ränta enligt 6 
§ räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betal-
ning. Susanne Aidanpää yrkar också att kommunen förpliktas att avseende 
henne göra pensionsavsättning enligt avtal för perioden 16 juli 2018  till 15 
januari 2019.  

4. Susanne Aidanpää förbehåller sig rätten att yrka ersättning för förlust som kan 
uppkomma för tiden efter huvudförhandling i målet.  

5. Susanne Aidanpää yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp 
som kommer att anges senare. Om käromålet inte skulle vinna bifall eller åter-
kallas yrkas att vardera parten står sina egna kostnader i enlighet med 5 kap. 2 § 
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. 

6. Susanne Aidanpää yrkar vidare att tingsrätten beslutar att anställningen trots 
avskedandet ska bestå tills tvisten slutligt avgjorts. 

B. Sakförhållanden 

7. Susanne Aidanpää har en lång och framgångsrik kommunal karriär bakom sig. 
Under åren 2009-2013 var hon t ex anställd som ekonomichef hos Skellefteå 
kommun och har innan dess under många år varit anställd i motsvarande roll i 
Telge AB (moderbolag till Södertälje kommuns alla bolag). 2013 anställdes hon 
av Umeå kommun, först som fastighetschef, och från den 1 mars 2014 som eko-
nomidirektör. Susanne Aidanpää har i karriären gjort sig känd för sin stora kun-
skap, integritet och mod, liksom för sitt goda omdöme.  



 

 

8. Under större delen av anställningen i Umeå kommun jobbade Susanne Ai-
danpää under dåvarande stadsdirektören Jonas Jonsson. De båda hade ett 
mycket fint samarbete och drev tillsammans ett framgångsrikt förändringsar-
bete inom väsentliga delar av kommunen.  

9. Jonas Jonsson lämnade uppdraget som stadsdirektör formellt den 31 mars 2018. 
Men redan den 13 mars 2018 utsågs en tf stadsdirektör. Den som utsågs var 
kommunens samhällsbyggnadsdirektör, Margaretha Alfredsson, som tillsam-
mans med bl a Susanne Aidanpää suttit i kommunens ledningsgrupp i många år.  

10. Redan dagen efter att Margaretha Alfredsson påbörjat sitt nya uppdrag, den 14 
mars 2018, kontaktade hon Susanne Aidanpää och begärde att Susanne Ai-
danpää skulle ta bort budgetchefens, Lennart Malm, huvudsakliga arbetsuppgif-
ter. Lennart Malm hade formellt tjänst som budget- och finanschef men budget-
chefsrollen var den väsentligt övervägande delen av rollen. Som skäl för att 
Lennart Malm skulle fråntas rollen som budgetchef angav Margaretha Alfreds-
son att budgetprocessen inte fungerar och att det var en beställning från alla tre 
kommunalråden. 

11. Susanne Aidanpää förklarade för Margaretha Alfredsson att Lennart Malm en-
ligt hennes uppfattning gjorde ett bra jobb som budgetchef och att hon därför 
inte hade för avsikt att ta bort honom från rollen. Som redogörs för nedan ingick 
Lennart Malm i Susanne Aidanpääs personalansvar och att förändra Lennart 
Malms roll eller inte var därför helt ett beslut som låg inom hennes ansvarsom-
råde. Dagen efter mötet, den 15 mars 2018, sammanfattade Susanne Aidanpää 
sin inställning i ett e-postmeddelande till Margaretha Alfredsson, se bilaga 1. 
Som framgår av meddelandet förklarade Susanne Aidanpää bl a att ”Lennart är 
en lojal, kunnig, engagerad, prestigelös och ansvarstagande budgetchef som 
jag litar på till 100 %. Att ta bort honom i rollen skulle inte vara bra för kom-
munen och kommunens medborgare”. Hon skrev också ”Jag inser att jag i och 
med att jag inte kommer att agera enligt dina önskemål riskerar att du inte 
har förtroende för mig.”.  

12. Nästa dag, den 16 mars 2018, sökte Margaretha Alfredsson upp Susanne Ai-
danpää och bad om att få äta lunch med henne, vilket Susanne Aidanpää accep-
terade. Margaretha Alfredsson förklarade att hon hade fullt förtroende för Su-
sanne Aidanpää men att hon fortfarande ville att Susanne Aidanpää skulle ta 
bort Lennart Malm från rollen som budgetchef och att om Susanne Aidanpää nu 
bara gjorde som Margaretha Alfredsson sa så skulle Susanne Aidanpää belönas 
med utökat ansvar och utökade befogenheter. Det som nämndes var ett utökat 
ansvar för bolagen i kommunen. Men Susanne Aidanpää kvarstod vid sin upp-
fattning att det inte fanns skäl att ta bort Lennart Malm från rollen som budget-
chef.  

13. För att reda ut situationen och försöka förstå vad som låg bakom Margaretha Al-
fredssons krav, kallade Susanne Aidanpää därför två av de politiker som hon 
uppfattat låg bakom ”beställningen” att hon skulle ta bort Lennart Malm från 



 

 

rollen som budgetchef, Hans Lindberg och Margareta Rönngren, till ett möte 
den 27 mars 2018. Vid mötet gick Susanne Aidanpää igenom det beslut som var 
fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen i februari 2014 
angående budgetprocessen med de två kommunalråden och tillsammans kon-
staterade de alla tre att beslutet avseende processens utformning och levererat 
underlag följts och att det inte fanns skäl att, pga budgetprocessen, ta bort bud-
getchefen från rollen. De två kommunalråden förnekade inte inblandning i frå-
gan men sa att den fortsättningsvis skulle hanteras ”inom förvaltningen”. Su-
sanne Aidanpää uppfattade mötet på alla sätt som positivt. Margareta Rönngren 
uttryckte sig positivt över hur de budgetunderlag som kommunens budgetbered-
ning fick hade utvecklats. Hans Lindberg tyckte att underlagen hade blivit ”för 
tydliga”. Han ville att underlagen skulle förenklas så att han inte skulle ha så 
mycket att förklara för de övriga nämndsordförandena inom sitt parti (Socialde-
mokraterna).  

14. En vecka senare, den 6 april 2018, jobbade Susanne Aidanpää från hemmet i 
Stockholm när hon fick ett telefonsamtal från Margaretha Alfredsson. Marga-
retha Alfredsson förklarade att hon skulle läsa upp ett brev, vilket hon också 
gjorde. Av uppläsningen framgick att Susanne Aidanpää var avstängd från sin 
tjänst som ekonomidirektör vid kommunen p g a brottsmisstanke. Susanne Ai-
danpää blev chockad och frågade ”Brottsmisstanke!? Får jag veta vad jag är 
misstänkt för?” Margaretha Alfredsson svarade kort ”nej” på detta. Sedan fort-
satte hon uppläsningen av brevet och sa bl a att Susanne inte fick ha någon kon-
takt med sina medarbetare. På fråga om vad Susanne Aidanpää skulle göra om 
de hörde av sig till henne var svaret ”du vet själv vad du borde säga”. Susanne 
Aidanpää blev oerhört chockad av samtalet och vad Margaretha Alfredsson 
framförde men lyckades ändå tacka artigt för att hon ringde. Därefter avslutades 
samtalet.  

15. Härefter följde djup tystnad från kommunen. Ingen från kommunledningen el-
ler HR hörde av sig till Susanne Aidanpää för att följa upp samtalet och försäkra 
sig om att det landat rätt, varken med brev eller uppföljande samtal. Inte heller 
fick Susanne någon ytterligare information om vad som skulle gälla under av-
stängningen, t ex när hon skulle kunna förvänta sig mer information, vart hon 
skulle kunna vända sig i händelse av ohälsa till följd av den chockartade situat-
ionen etc. 

16. Vid kontakt med budgetchefen, Lennart Malm, fick Susanne Aidanpää klart för 
sig att även denne stängts av från sin tjänst samma dag, på samma sätt och med 
samma information om brottsmisstanke, kontaktförbud etc som den som Su-
sanne Aidanpää fått.  

17. Susanne Aidanpää kontaktade mot denna bakgrund advokat. När advokaten den 
9 april 2018 sökte kontakt med kommunen för att ta reda på de närmare skälen 
till avstängningen förklarade kommunen för Susanne Aidanpää att hennes advo-
kat inte kunde få någon information med mindre än att advokaten gav in en 



 

 

skriftlig fullmakt undertecknad i original till kommunen. Detta ordnades men 
innebar ytterligare fördröjning i Susannes tillgång till information om den åt-
gärd hon utsatts för. I brev daterat den 10 april men som kom Susanne Aidanpää 
tillhanda först en vecka senare, den 17 april 2018 förklarade kommunen kortfat-
tat att skälen till avstängningen var att det ”har framkommit uppgifter om hur 
verksamheten bedrivits” och att ”[d]et har skett händelser som kan bedömas 
som risk för ohälsa inom det psykosociala riskområdet vilket medför att ar-
betsgivaren måste vidta sitt ansvar för att undersöka och kartlägga arbetsmil-
jön”. Någon konkret information om vad det var som lades Susanne Aidanpää 
till last som grund för avstämning angavs alltså inte. Uppgiften om brottsmiss-
tanke föreföll emellertid ha frånfallits, dock att den uppgiften ändå spridits till 
utomstående av Margaretha Alfredsson i samband med avstängningen. 

18. Kommunen satte nu igång en jakt på omständigheter till stöd för att kunna skilja 
Susanne Aidanpää från anställningen mer permanent. Revisions- och konsultbo-
laget EY fick i uppdrag att gå igenom viss hantering av förändringar av de kom-
munala nämndernas budgetramar under 2016. EY fick inledningsvis också i 
uppdrag att gå igenom ”allt” för att undersöka om Susanne Aidanpää kunde be-
läggas med att ha på något sätt ha åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten. 
Härtill uppdrogs åt psykologikonsultbolaget Ineland Psykologi AB att kartlägga 
om det förekommit kränkande särbehandling och om det finns andra risker i 
den psykosociala arbetsmiljön inom ekonomifunktionen. Susanne Aidanpää och 
Lennart Malm fick möjlighet att delta i Inelands utredning men inte i EY:s. 

19. Utredarnas respektive rapporter presenterades för Susanne Aidanpää vid ett 
möte med kommunens representanter i Umeå den 23 maj 2018. EY:s rapport 
framgår av bilaga 2 (Susanne Aidanpää har inte fått ta del av underskriven rap-
port) och Ineland Psykolog AB:s rapport framgår av bilaga 3. Susanne Ai-
danpää bad om möjlighet att få kommentera rapporterna och efter ett inledande 
stort motstånd godtog kommunen motvilligt att hon fick en dryg vecka på sig att 
göra så. Dock var Susanne Aidanpää fortsatt avstängd från sin tjänst och hade 
därmed ingen tillgång till system, dokument etc med följd att hennes möjlighet 
att kontrollera fakta mm var mycket begränsad. Susanne Aidanpää lämnade 
ändå sina övergripande synpunkter på rapporterna den 30 maj 2018. Kommu-
nens personaldirektör, Birgitta Forsberg, bekräftade också vid mötet att EY:s ut-
redning inte var avslutad utan att de fortsatte att ”leta”. Medarbetare vid ekono-
mifunktionen har också bekräftat att EY i sin utredning ”dammsög varje vrå”, 
alltså gick igenom allt från Susanne Aidanpääs representation, privata utlägg, 
om hon hade använt Arlanda Expresskortet privat till om hon hade bisysslor, om 
hon hade fakturerat kommunen etc.  

20. I efterföljande e-postkommunikation påstod kommunen den 5 juni 2018 att man 
senast den 11 juni 2018 skulle underrätta Susanne Aidanpää om avsked och att 
det som lades Susanne Aidanpää till last bl a var att ”[d]et finns allvarliga bris-
ter i den interna bokföringen och redovisningen med vad där tillhör.” 



 

 

21. Den 11 juni 2018 underrättade kommunen följaktligen Susanne Aidanpää om 
avsikt att avskeda henne. Sedan Susanne Aidanpää vid åtskilliga tillfällen försökt 
förklara för kommunen att hon borde ges tillfälle att träffa och bli intervjuad av 
EY:s utredare innan kommunen drar slutsatser av rapporten medgav kommu-
nen nu också Susanne Aidanpää möjlighet att träffa EY:s utredare. Susanne Ai-
danpää träffade EY:s utredare den 20 juni 2018.  

22. Härefter ägde överläggning  30 § 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd 
rum, den 29 juni 2018 med fortsättning den 3 och 5 juli 2018. Susanne Aidanpää 
hade hoppats att hon vid det första överläggningstillfället, den 29 juni 2018, 
skulle få lite mer kött på benen kring vad det var – mer konkret – som kommu-
nen menade var så allvarligt att hon skulle avskedas. Men hon blev besviken. 
Kommunens förklaringar var fortfarande mycket generella. Dock tydliggjordes 
att EY-rapporten i sig inte ensam var grund för avsked; det var bara i kombinat-
ion med vad som framkommit i Ineland-utredningen som kommunen menade 
att grund för avsked förelåg. Härmed avsågs enligt kommunen att när medarbe-
tare som Susanne Aidanpää ansvarat för hade försökt att påpeka sådana förhål-
landen som framkommit i EY-utredningen, hade de utsatts för hot och krän-
kande särbehandling, delvis av Susanne Aidanpää själv, delvis av budgetchefen. 
I det sista fallet, menade kommunen, har Susanne Aidanpää känt till och bort 
förhindra agerandet. Dessutom förklarade kommunen att det som mer konkret 
lades Susanne Aidanpää till last gällde dels en medarbetare som blivit av med 
arbetsuppgifter, dels en medarbetare som blivit hotad. Kommunen namngav 
vilka medarbetare det gällde men kunde inte precisera närmare vad som 
påstods. Den 2 juli 2918, på kvällen före nästa överläggningstillfälle, fick Su-
sanne Aidanpää för första gången lite mer konkreta uppgifter om vad som lades 
henne till last i arbetsmiljödelen. Kommunen förklarade att den ”under dagen” 
hade tagit fram lite mer uppgifter. Fortsatt överläggning ägde sedan rum den 3 
juli 2018. Susanne Aidanpää redogjorde vid överläggningen så gott hon kunde 
för sin bild av vad som lades henne till last – dock ska återigen beaktas att hon 
till följd av avstängningen inte hade tillgång till någon e-post eller annat arbets-
material för att hjälpa sitt minne. Kommunen lyssnade artigt men förklarade via 
förhandlingschefen Stefan Larsson också att det egentligen inte spelade någon 
roll vad hon nu sa för kommunen hade redan bestämt sig för att vad de hört från 
de aktuella medarbetarna stämde och var tillräckligt allvarligt för att gå vidare 
med ett avsked. Inför den avslutande överläggningen den 5 juli 2018, som egent-
ligen inte var mer än ett formellt avslutande av överläggningarna, fick Susanne 
Aidanpää också, på begäran, ta del av de omständigheter som kommunen åbero-
pade i skrift, bilaga 4. I skrivande stund ännu ojusterat utkast till protokoll från 
överläggningen bilägges, bilaga 5.  

23. Samma dag som överläggningen avslutades, den 5 juli 2018, avskedades Su-
sanne Aidanpää per rekommenderat brev med följd att hennes anställning upp-
hörde med sista anställningsdag den 15 juli 2018.  

 



 

 

Grunderna för avskedet 

24. Som nämnts ovan tydliggjorde kommunen vid överläggningen att EY-rapporten 
i sig inte ensam är grund för avsked, utan att vad som åberopas är EY-rapporten 
i kombination med vad som framkommit i Ineland-utredningen. Nedan anges 
Susanne Aidanpääs syn på den därmed åberopade grunden för avsked så som 
den preciserats i skriftlig motivering och vid överläggning.  

EY:s rapport 

Inledning 

25. Som nämnts fick EY i uppdrag av kommunen att gå igenom viss del av hante-
ringen av borttagandet av det interna köp- och säljsystemet inom Umeå kom-
mun år 2016. (Som också nämnts ingick också i uppdraget att gå igenom ”allt” 
för att undersöka om Susanne Aidanpää kunde beläggas med att ha på något sätt 
ha åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten. I sistnämnda avseende har kom-
munen dock inte presenterat något för Susanne Aidanpää och den delen av upp-
draget omfattas inte av den rapport som kommunen presenterat för Susanne Ai-
danpää inför avskedet.) Det EY skulle gå igenom var hanteringen då budgetra-
mar fastställdes och efterföljande justeringar i budgetsystemet. Denna arbets-
uppgift hanterades på tjänstemannanivå i kommunen av budgetchefen Lennart 
Malm, och hans chef, Susanne Aidanpää. Ingen av dessa fick dock möjlighet att 
delta i EY:s utredning innan den överlämnades till kommunen. Susanne Ai-
danpää påtalade vid flertalet tillfällen att viktiga pusselbitar därmed måste sak-
nas för EY, som ju i uppdraget såvitt framgår av rapporten intervjuade ett antal 
andra personer. När Susanne Aidanpää fick del av EY:s rapport den 23 maj 2018 
kunde hon konstatera att hennes farhågor hade besannats. EY hade i viktiga av-
seenden inte fått fullständig information om för utredningen grundläggande 
sakförhållanden. Det huvudsakliga missförståndet var att EY utgick från att en 
differens i budgeten hade uppstått pga borttagandet av systemet med ”internt 
köp och sälj” och att budgetchefen genom att inte särskilt lyfta frågan om diffe-
rensen till kommunfullmäktige hade försökt att dölja detta. Som framgår nedan 
var detta inte riktigt. Differensen hade inte uppstått pga borttagande av ”internt 
köp och sälj”. Differensen hade funnits också tidigare, låt vara att den nu synlig-
gjorts. Inte heller hade budgetchefen, eller för den delen Susanne Aidanpää, på 
något sätt försökt dölja detta. En annan synpunkt som EY framförde i sin rap-
port var att kommunstyrelsens arbetsutskott hade fattat ett beslut som, enligt 
EY, borde fattats av kommunfullmäktige. Såvitt Susanne Aidanpää känner till 
har det dock ”alltid” (så länge Susanne Aidanpää arbetat i kommunen) varit 
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om omfördelning av ramar mel-
lan verksamheter. Under alla förhållande är det inte Susanne Aidanpääs ansvar 
om denna beslutsordning är i strid med formell beslutsordning. En ytterligare 
synpunkt var att systemet med internt köp och sälj inte hade avskaffats succes-
sivt, vilket det skulle göra enligt beslut i kommunfullmäktige. Men systemet 



 

 

hade faktiskt avskaffats successivt i den mening som kommunfullmäktiges be-
slut innebar enligt beslutsunderlaget och Susanne Aidanpää har inte fått någon 
information om att begreppet successivt därefter skulle ha givits någon annan 
innebörd än som det framgått av sagda underlag.  

26. Nedan utvecklas de grundläggande invändningar som Susanne Aidanpää har 
mot hur kommunen använder EY:s rapport, alltså mot att rapporten på något 
sätt visar omständigheter som utgör grund för avsked, eller ens uppsägning, av 
henne.  

Hur fungerar ett system med internt köp och sälj? 

27. För att varje enskild verksamhet, inom en större organisation, ska få ett rättvi-
sande ekonomiskt resultat väljer organisationer ofta att arbeta med interna köp- 
och säljsystem, innebärande att de verksamheter som utför tjänster ska få betalt 
för dem och att de verksamheter som har behov av att köpa tjänster ska betala 
för dem. I Umeå kommun hade konsekvenserna av detta blivit bl a att kostnads-
kontrollen hade försvårats (interna och externa poster blandades ihop, vilket 
gjorde att det inte fanns en övergripande kostnadskontroll avseende de verkliga 
externa kostnaderna) och att ingen tog ansvar för prioriteringen av t ex vilka IT-
projekt som var viktigast för kommunen. Istället för att de projekt som var vik-
tigast genomfördes, så genomfördes alltså de projekt som någon verksamhet 
hade råd att betala för. Att kommunen t ex skulle satsa på att nyttja digitali-
seringens möjligheter eller på att utveckla gemensamma applikationer till gagn 
för kommuninvånarna var det inte någon som ansvarade för. Dessutom ledde 
systemet till att ca 40 000 interna fakturor producerades och hanterades i Umeå 
kommun varje år.  

28. Bilden nedan illustrerar ett fungerande köp- och säljsystem, dvs de interna in-
täkterna och kostnaderna tar alltid ut varandra. Något annat är inte möjligt. 
Detta ska gälla  såväl i budgeten som i redovisningen av utfallet. 

 



 

 

Synpunkter  

29. Enligt EY-utredningen har det gjorts justeringar i budgetunderlaget som varit 
regelvidriga och obehörigt genomförda. Enligt EY har åtgärder inte varit trans-
parenta, inte redovisats till kommunfullmäktige och har kommunens delegat-
ionsordning inte följts. Redan innan dessa synpunkter kommenteras i sak ska 
noteras att EY inte uttalar sig om allvaret i kritiken. Inte heller uttalar sig EY om 
vem som bär ansvaret för de felaktigheter som EY anfört eller om fråga är om 
uppsåtliga eller på annat sätt oförsvarliga handlingar. Susanne Aidanpääs upp-
fattning är att några felaktigheter som hon ansvarar för inte har gjorts och att i 
den mån sådana ändå gjorts är fråga om försvarliga felbedömningar, helt utan 
skadegörande syfte eller effekt.  

30. I sak ska först och främst framhållas att EY:s rapport alltså rör hantering av 
borttagandet av den interna köp- och säljmodellen i Umeå kommun. I den mån 
något fel har förekommit i processen har det alltså påverkat lagd budget. Verk-
ligt utfall har inte på något sätt påverkats. Kommunen har alltså inte lidit någon 
ekonomisk skada av eventuella regelöverträdelser.  

31. Dessutom: den – såvitt Susanne Aidanpää kan bedöma – allvarligaste regelöver-
trädelse som EY framhåller gäller att det fanns en viss differens mellan budgete-
rade interna intäkter och budgeterade interna kostnader. Intäkterna var större 
än kostnaderna. Detta är i praktiken inte möjligt eftersom en intern intäkt alltid 
är en intern kostnad på något annat ställe i kommunen. Att det ändå inträffade 
berodde på att verksamheterna gjorde olika bedömningar. De säljande verksam-
heterna trodde på högre interna intäkter än de köpande verksamheterna trodde 
att de skulle ha i kostnader. I budgeten var dessutom interna poster lagda på fel 
konton hos verksamheterna, varför de interna posterna inte gick att hitta. Denna 
differens synliggjordes för kommunens budgetfunktion år 2016 i samband med 
borttagandet av köp- och säljmodellen. Men faktumet hade då levt i många år. 
Det följer att den budget som kommunfullmäktige i ”alla” år beslutat om, alltså 
inte har varit den som verksamheterna, på totalnivå, har strävat efter att uppnå.  

32. Differensen synliggjordes alltså för kommunens budgetfunktion år 2016 när sy-
stemet med internt köp- och sälj togs bort. I december 2015, då kommunfull-
mäktige fattade beslut om att ta bort det interna köp- och säljsystemet, var en av 
beslutspunkterna att förvaltningen skulle ”säkerställa att nämndernas ekono-
miska förutsättningar och utmaningar inte förändras i förhållande till budget-
beslutet 2015”. För att detta skulle kunna uppnås – att nämnderna skulle kunna 
behålla samma ekonomiska förutsättningar, vilket alltså var en förutsättning i 
kommunfullmäktiges beslut – reglerades externa kostnader i budgeten. Detta 
efter att det blev tydligt att kostnaderna inte uppgick till budgeterade belopp. I 
budgetarbetet hade detta teoretiskt kunnat ha hanterats på två sätt: 1) genom att 
sänka de externa kostnaderna i budgeten och behålla de ekonomiska förutsätt-
ningarna till nämnderna eller 2) genom sänka de externa kostnaderna i budge-
ten, ge nämnderna mindre ekonomiska ramar och samtidigt höja kommunens 



 

 

budgeterade resultat.  Men praktiskt fanns bara ett alternativ, alternativ 1), ef-
tersom kommunfullmäktige redan hade beslutat om oförändrade ekonomiska 
förutsättningar i förhållande till budget 2015. EY uppfattar i sin utredning att 
detta beslut har fattats på tjänstemannanivå. Som budgetchefen, stöttad av sin 
chef Susanne Aidanpää, såg det  var beslutet dock redan fattat av kommunfull-
mäktige eftersom de ekonomiska förutsättningarna skulle hållas oförändrade. 
Tjänstemännen kunde alltså inte göra något annat än det de gjorde om kom-
munfullmäktiges beslut skulle följas och detta var skälet till att beslutet inte togs 
till kommunfullmäktige. Fråga var alltså om en bedömning som gjordes av bud-
getchefen, stöttad av Susanne Aidanpää, grundad på hur frågan ”alltid” hade 
hanterats”. I den mån detta var en felbedömning, fanns alltså försvarliga skäl för 
felbedömningen och felbedömningen har inte lett till någon skada för kommu-
nen. Under alla förhållanden, felbedömningar förekommer och måste tillåtas fö-
rekomma vid utförande av arbetsuppgifter utan att de ska innebära grund för 
avsked eller uppsägning. Bara allvarliga eller uppsåtliga felbedömningar som 
skadat eller riskerat att skada arbetsgivaren kan rimligen utgöra grund för av-
sked eller uppsägning.  

33. EY poängterar i sin utredning också att utfasningen av köp- och säljmodellen 
gjordes ”i sin helhet fro.m. den 1 januari 2016 och inte succesivt under 2016”. 
Men detta påstående är felaktigt. Köp- och säljmodellen utfasades successivt un-
der 2016 på det sätt som kommunfullmäktige avsett. I kommunfullmäktiges be-
slut om utfasning av köp- och säljmodellen i december 2015 beskrivs sålunda 
vad som avses med en successiv avveckling: ”Åtgärder för att minimera identifi-
erade risker och nödvändiga justeringar av interna styrdokument genomförs 
succesivt under 2016. Exempelvis att utforma forum som kan fånga, planera 
och prioritera förväntade och tillkommande behov av fastigheter, IT, etc”. Det 
successiva elementet i utfasningen avser alltså, t ex att ”utforma forum som kan 
fånga, planera och prioritera förväntade och tillkommande behov av fastig-
heter, IT, etc”, vilket också har skett.   

34. Av ovanstående följer att kommunen inte har lidit någon ekonomisk skada till 
följd av det agerande som EY gör gällande och kritiserar. För, återigen, EY-ut-
redningen handlar som sagt om budgetposter. Det verkliga kostnadsutfallet av-
seende PO-pålägg, pensionskostnader och räntenetto kan inte påverkas av bud-
getförändringar utan styrs av anställningar, investeringar och upplåning. Allt 
detta styrs istället av verksamheterna i kommunen. De poster som berörs (PO-
pålägg, pensionskostnader, räntenetto) omfattades inte av kommunfullmäktiges 
beslut från början utan är konsekvenser av andra beslut. För att följa kommun-
fullmäktiges beslut avseende nämnderna (oförändrade ramar), krävdes juste-
ringar av externa poster. Dessa gjordes dock först då budgetutrymme fanns, 
d.v.s. en korrigering av budgeten gjordes för att närma sig det troliga utfallet. 
Hade kommunfullmäktige beslutat att budgetutrymmet ska användas till annat, 
hade kommunfullmäktige behövt minska det tidigare beslutade budgetutrymmet 
till nämnderna vilket, i praktiken, inte hade varit möjligt. 



 

 

35. EY hade som nämnts ovan också en uppfattning att ett beslut om omfördelning 
av budget mellan verksamheter i kommunen togs av fel instans. Enligt EY skulle 
beslutet ha fattats av kommunfullmäktige istället för, som skedde, av kommun-
styrelsens arbetsutskott. Men i kommunen har så länge Susanne Aidanpää varit 
anställd ordningen varit den att kommunstyrelsens arbetsutskott är det forum 
som fattar beslut om fördelning av ramar mellan verksamheter, vilket var anled-
ningen till att frågan lyftes i det forumet. Om detta formellt är fel forum bestrids 
att det är Susanne Aidanpääs ansvar att beslutsfattande forum är formellt rätt 
forum. Detta ansvarar beslutsfattande forum självt för.  

Inelands Psykologi AB:s rapport 

36. Den arbetsmiljöutredning som presenterats för Susanne Aidanpää, Inelands 
Psykologi AB:s rapport – bilaga 3 – är så generell att den inte är möjlig för Su-
sanne Aidanpää att kommentera eller försvara sig mot. Susanne Aidanpää för-
står inte av utredningen vad det är hon påstås ha gjort, mot vem och när. Su-
sanne Aidanpää kan också konstatera att i de enda delar som hon kan kontrol-
lera, alltså där det anges något om vad hon själv har uppgivit, är utredningen 
tendentiöst och vinklat skriven så att det som anges inte stämmer med vad Su-
sanne Aidanpää faktiskt sagt i utredningen. T ex sägs att Susanne Aidanpää ”har 
en upplevelse av att det finns ett antal individer som (…) varit inkompetenta 
(…) [och] illvilliga”. Någon sådan upplevelse har Susanne Aidanpää överhuvud-
taget inte gett uttryck för i intervjun med utredaren. Samma sak gäller påståen-
det att Susanne Aidanpää skulle ha uppgivit ”stor frustration i samarbetet med 
politiken, att de ej efterfrågar fakta, att de har ett maktspråk och man bli be-
straffad för att göra sitt jobb väl (att ge bra, överskådlig fakta som hjälper 
dem att fatta beslut).” Susanne Aidanpää har inte givit uttryck för någon sådan 
inställning i intervjun. Det hon sagt är, som svar på en uttrycklig fråga från utre-
daren om när hon själv inte har upplevt en god arbetsmiljö, att hon inte mår bra 
dels när kommunalråden ger henne i uppdrag att göra sig av med duktiga med-
arbetare (vilket precis hade hänt beträffande budgetchefen, se punkterna 10- 13 
ovan), dels när hon presenterar fakta och detta ifrågasätts inte pga faktainnehål-
let utan varför hon presenterar just dessa fakta. Generellt har Susanne Aidanpää 
trivts mycket bra på sin arbetsplats och funnit det både roligt och stimulerande 
att arbeta i kommunen och med de personer – inklusive politiker – som hon har 
arbetat med, vilket Susanne Aidanpää också uttryckte till utredaren. De två nu 
angivna exemplen visar därmed dels att utredaren i rapporten har lagt sina egna 
värderingar av vad personer uppgivit i sina formuleringar – fråga är alltså inte 
om sakligt refererade utsagor -, dels att uppgifter vinklats så att de stödjer en 
viss tes; gällande den sista vinklade uppgiften t ex att Susanne Aidanpää har ett 
problem att samarbeta med politikerna. Detta är inte en uppfattning som Su-
sanne Aidanpää står bakom. Susanne Aidanpää har tvärtom i alla år uppfattat 
att hon har haft ett mycket gott samarbete med kommunens politiker och trivs 
med att arbeta med politiker. Själva Inelands-utredningen har alltså sådana 



 

 

brister att den eller vad som där anges inte kan utgöra grund för avsked eller ens 
uppsägning.  

37. Under överläggningen har kommunen i fem avseenden preciserat vad det är som 
läggs Susanne Aidanpää till last som grund för avsked vad avser bristande ar-
betsmiljö. Nedan anges först Susanne Aidanpääs generella syn på arbetsmiljön 
inom ekonomi. Därefter anges hennes inställning till de fem av kommunen mer 
preciserade synpunkterna på arbetsmiljön. 

Allmänt 

38. Susanne Aidanpääs ledarskap har syftat till att alla inom ekonomifunktionen ska 
känna sig behövda, uppskattade och trygga. Hon har haft samtal med alla sina 
medarbetare varje månad med fokus på arbetsmiljöfrågor och hur arbetssituat-
ionen på respektive enhet ser ut avseende arbetsmängd och välmående. Eventu-
ella sjukskrivningar samt åtgärder har varit en stående punkt vid dessa samtal. 
Även balansen mellan arbete och fritid har varit en fråga. Sedan hösten 2017, då 
en medarbetare förklarade att hon uppfattade att hon fått en kränkande fråga 
vid en tipspromenad ett år tidigare och som Susanne Aidanpää då hanterade och 
uppfattade som utagerad (se vidare punkt 47 nedan), har Susanne Aidanpää inte 
fått några indikationer på bristande social eller organisatorisk arbetsmiljö inom 
ekonomifunktionen hänförliga till henne eller hennes ledarskap. I Inelands rap-
port står att läsa ”att signaler på brister i den sociala och organisatoriska ar-
betsmiljön inkommit till fackliga representanter, personalchef samt personal-
direktör under en längre tid” och eftersom rapporten används till stöd för av-
sked av Susanne Aidanpää får man anta att referensen är till brister i arbetsmil-
jön i närtid. Men ändå har ingen av dessa har alltså talat med Susanne Aidanpää 
om arbetsmiljön och de eventuella bristerna. Sjukfrånvaron inom ekonomi-
funktionen har stadigt minskat under Susanne Aidanpääs ledning och var under 
2017 2,1 %. Det är lägre än de flesta verksamheter (även administrativa) inom 
kommunen och mycket lägre än kommunens genomsnitt. Kommunens huvud-
skyddsombud, Susanne Landström, har löpande haft kontakt med medarbetare 
på ekonomi, bl a redovisningschef och leverantörsreskontragrupp, utan att 
några synpunkter på arbetsmiljön kring Susanne Aidanpää eller Lennart Malm 
framkommit. Huvudskyddsombudet har också konstaterat att kommunens han-
tering av den påstådda bristande arbetsmiljön kring Susanne Aidanpää och 
Lennart Malm helt avviker från den som kommunen brukar tillämpa i dylika si-
tuationer. Sålunda har huvudskyddsombudet varken informerats om, eller varit 
involverad i, processen. 

De fem preciserade synpunkterna 

Mail till medarbetare om att ”bra att du är försiktig[t]” 

39. Kommunen har vid överläggning och i skriftlig motivering anfört att en krän-
kande särbehandling/hot som Susanne Aidanpää ansvarar för är ett e-postmed-
delande från dåvarande budgetchefen Lennart Malm till en viss angiven medar-



 

 

betare i september 2017 där Susanne Aidanpää varit inkopierad och där medar-
betaren enligt kommunen har fått ett indirekt hot när dåvarande budgetchefen 
skrivit att ”det är bra att du är försiktig[t]. Framför allt nu när du även har ett 
utökat ekonomiskt ansvar privat”, se bilaga 6. Enligt den skriftliga moti-
veringen kan detta kopplas till de brister som EY:s rapport pekar på. Susanne 
Aidanpää bestrider dels att e-postmeddelandet på något sätt är en kränkande 
särbehandling eller hot, dels att skrivningen kan kopplas till EY:s rapport. Hon 
bestrider också att e-posten är av sådan karaktär att hon som ytterst ansvarig 
chef bort agera till stöd för medarbetaren. Bakgrunden till e-postmeddelandet är 
en konversation mellan dåvarande budgetchefen och medarbetaren om vilken 
prognos för avskrivningskostnader som skulle användas för helåret i rapport till 
kommunstyrelsen (korrespondensen har alltså på inget sätt att göra med det 
som EY:s rapport handlar om, budgetkonsekvenser med anledning av utfasning 
av köp- och säljmodellen). När medarbetaren i e-postkorrespondens med bud-
getchefen angav att en ”försiktig prognos” på totalen är ett visst belopp, svarade 
budgetchefen att ”Tack - bra att du är försiktig[t]. Framför allt nu när du även 
har ett ”utökat” ansvar privat…”. I detta svar fanns inget som helst hot. Än 
mindre har Susanne Aidanpää som inkopierad kunnat förstå att medarbetaren 
känt sig hotad av detta svar. Budgetchefens avsikt med skrivningen var att på ett 
vänligt sätt skoja med medarbetaren, som han visste var glad till att precis ha 
blivit sambo och bonuspappa till flera barn, och dennes uttryck kring ”försiktig”. 
Som nämnts ovan kan meddelandet inte heller kopplas till de brister som EY:s 
rapport pekat på. EY:s rapport handlar om borttagandet av köp- och säljmo-
dellen medan e-postkorrespondensen handlar om något helt annat, prognos till 
kommunstyrelsen Susanne Aidanpää kan överhuvudtaget inte förstå vad det hot 
som kommunen gör gällande skulle syfta till.  

Medarbetare har fråntagits arbetsuppgifter 

40. Kommunen gör gällande att en viss angiven medarbetare av dåvarande budget-
chefen fråntagits arbetsuppgifter. Det som kommunen enligt uppgift i skriftlig 
motivering och vid överläggning lägger Susanne Aidanpää till last är att hon ”till 
större delar” känt till förändringarna ”som var av väsentlig karaktär och där-
med kränkande då inte någon dialog fördes om alternativ” samt att föränd-
ringen ”genomförts utan dialog” och med en felaktig uppfattning om arbetsgiva-
rens arbetsledningsrätt.  

41. Susanne Aidanpää bestrider kännedom om att den aktuella medarbetaren från-
tagits arbetsuppgifter. När det gäller arbetsfördelning inom de olika enheterna 
inom ekonomi är det respektive chef som, tillsammans med sina medarbetare, 
beslutar samt ser till att verksamheten levererar förväntade resultat. Bara orga-
nisatoriska förändringar, eller förändringar som berör fler enheter, hanteras av 
ekonomidirektörens ledningsgrupp. Såvitt Susanne Aidanpää känner till har 
några sådana organisatoriska förändringar inte skett och har den aktuella med-
arbetaren haft oförändrade arbetsuppgifter. Däremot har budgetchefen vid upp-
repade tillfällen i samtal med sin chef, Susanne Aidanpää, uttryckt bekymmer 



 

 

över att medarbetaren inte fullgör sin arbetsleverans som förväntat och i dialog 
med medarbetaren funderat över hur han, som chef, kan hjälpa henne att trivas 
och att kunna börja leverera, se t ex e-postmeddelande från budgetchefen till 
medarbetaren i bilaga 7 daterat så sent som den 9 mars 2018, alltså bara någon 
dag innan Susanne Aidanpää uppmanades att ta bort budgetchefen från rollen.  

42. Beträffande de specifika arbetsuppgifter som i skriftlig motivering och vid över-
läggning sägs ha fråntagits medarbetaren är inställningen följande.   

43. Processledare i budgetprocessen: Den aktuella medarbetaren har aldrig 
haft arbetsuppgift som processledare i budgetprocessen. Det är budgetchefen 
som är processledare i budgetprocessen.  

44. Systemansvar för ett budgetsystem och som inte fortsatte vid infö-

rande av nytt system: Det är riktigt att medarbetarens systemansvar för Mer-
cur upphörde när ett helt annat system, Hypergene, infördes. Den aktuella med-
arbetaren kunde inte ha ansvar för Hypergene eftersom det kräver helt andra 
kvalifikationer än de hon besitter. Eftersom medarbetaren på sätt som angivits 
ovan hade svårigheter att leverera redan på de arbetsuppgifter som hon hade, 
var det inte aktuellt att när systemansvaret försvann lägga på henne nya arbets-
uppgifter. Först måste hon klara av de uppgifter hon redan hade.  

45. Borttagande av internkontrollansvar: Susanne Aidanpää känner inte till 
att internkontrollansvaret har tagits bort från den aktuella medarbetaren. Hon 
känner däremot till att medarbetarens chef, budgetchefen, uppfattat att det har 
varit svårt att få medarbetaren att fullgöra just dessa arbetsuppgifter.  

46. Investeringsplanering: Susanne Aidanpää känner inte till att dessa arbets-
uppgifter skulle ha tagits bort från den aktuella medarbetaren. 

Bristande och felaktigt stöd till redovisningschefen vid arbetsmiljöproblem i 
dennas grupp  

Vid överläggningen gjorde kommunen, som Susanne Aidanpää uppfattar det, 
också gällande att Susanne Aidanpää inte på ett korrekt sätt har stöttat redovis-
ningschefen när denna haft arbetsmiljöproblem i sin arbetsgrupp. Detta är fel-
aktigt. De två förhållanden som kommunen har konkretiserat är situationer i 
förhållande till redovisningschefens underchefer i början av/våren 2017. Vad 
gäller den första situationen är det korrekta förhållandet att Susanne Aidanpää 
har haft en dialog med redovisningschefen om hur denna ska förhålla sig till en 
av sina underchefer som inte ville följa vad ledningsgruppen enats om vad avser 
fördelning av löneutrymme. I syfte att stötta redovisningschefen har Susanne Ai-
danpää, sedan frågan diskuterats fram och tillbaka och flera förslag till lösningar 
presenterats, formulerat ett förslag på e-postmeddelande som redovisningsche-
fen skulle kunna skicka till sin underchef. Detta efter att hon fått information om 
att underchefen vägrade att förhålla sig till det löneutrymme som bestämts av 
ledningsgruppen. Vad gäller den andra situationen, som rör leverantörsres-



 

 

kontragruppen, så är det riktigt att redovisningschefen har tagit upp med Su-
sanne Aidanpää att hon uppfattar arbetsmiljösituationen i sin grupp som svår 
och önskat visst stöd. Susanne Aidanpää har löpande stöttat redovisningschefen 
i denna fråga vid möten, samtal mm. I detta stödjande arbete har Susanne Ai-
danpää t ex frågat om redovisningschefen behövde mer arbetskraft till gruppen, 
vilket redovisningschefen nekat till.   

Kränkande fråga om medarbetare vid tipspromenad 

47. Kommunen gör gällande att Susanne Aidanpää genom att vid en tipspromenad 
på ett internat med ledningsgruppen i september 2016 ställa en viss fråga om 
medarbetare, har kränkt denna. Bakgrunden var att Susanne Aidanpää tillsam-
mans med annan medarbetare satt ihop en tipspromenad med frågor om med-
lemmarna i ledningsgruppen (inklusive sig själva). Det var inte på något sätt frå-
gor som hade bakgrund i de enskilda medarbetarna utan Susanne Aidanpää och 
den andra medarbetaren hade googlat fram olika frågor som skulle få deltagarna 
att lära känna varandra bättre för att få till ett öppet samtalsklimat under inter-
natet.  Susanne Aidanpää underströk innan tipspromenaden påbörjades att det 
hela bara var en lättsam tipspromenad, helt utan förankring i verkligheten, och 
att den som kände sig obekväm inte behövde delta samt att syftet inte var att 
svara ”sant” utan bara att försöka få ledningsgruppens medlemmar att våga 
bjuda på sig själva i syfte att få till ett öppet klimat i gruppen. Susanne Aidanpää 
uppfattade vid det aktuella tillfället inte alls att medarbetaren uppfattade den 
aktuella frågan som kränkande. Att så var fallet kom upp först ett år senare, hös-
ten 2017, i samband med ett av Susanne Aidanpääs månatliga samtal med med-
arbetaren. Susanne Aidanpää förklarade då genast för medarbetaren att hon ab-
solut inte menat att kränka medarbetaren samt bad om ursäkt. Som Susanne Ai-
danpää uppfattade saken godtog medarbetaren ursäkten och var saken utagerad.  

Olämplig kommentar vid ett ledningsgruppsmöte 

48. Den sista konkreta omständigheten som kommunen i den skriftliga moti-
veringen och under överläggningen har gjort gällande som grund för avsked är 
att Susanne Aidanpää vid okänt datum men såvitt Susanne Aidanpää kan förstå 
för i vart fall mer än ett år sedan, på ett ledningsgruppsmöte ställt en viss fråga 
till en av deltagarna, kommunens upphandlingschef. Kommunen gjorde inled-
ningsvis under överläggningen gällande att medarbetaren kränkts av detta men 
har sedan justerat sig till att kommentaren inte stämmer överens med kommu-
nens värdegrund. Medarbetaren i fråga har vidtalats och bekräftar att han inte 
på något sätt känt sig kränkt eller tagit illa vid sig av frågan. Tvärtom har han 
uppfattat den som ett uttryck för en prestigelös och god stämning. Frågan har 
ställts mot bakgrund av att medarbetaren gjort ett visst ansiktsuttryck och utan 
någon som helst kränkande avsikt eller liknande. Ordvalet är enligt Susanne Ai-
danpää, precis som medarbetaren uttryckt, ett gott exempel på den goda och 
prestigelösa stämning som rått i ledningsgruppen.  

Tvåmånadersregeln 



 

 

49. Samtliga omständigheter som kommunen fört fram har varit omständigheter 
som varit kända för kommunen i mer än två månader innan Susanne Aidanpää 
underrättades om det tilltänkta avskedandet.  

50. Hur budgetprocessen hanterades år 2016 har varit känt för kommunen sedan 
2016. Det förhållandet att kommunen två år senare, i samband med att Susanne 
Aidanpää förklarat att hon inte avser att följa tf stadsdirektörens uppmaning att 
ta bort Lennart Malm från roll som budgetchef, väljer att tillsätta en utredning 
för att närmare gå igenom processen kan inte innebära att kommunen först då 
fått kännedom om detsamma.  

51. Av Inelands rapport framgår att ”signaler på brister  i den sociala och organisa-
toriska arbetsmiljön inkommit till (…) personalchef och personaldirektör under 
en längre tid”. Samtliga de konkreta omständigheter avseende arbetsmiljön 
kring Susanne Aidanpää och Lennart Malm är också sådana som ägt rum för 
flera år sedan. Det förhållandet att kommunen i samband med att Susanne Ai-
danpää förklarat att hon inte avser att följa tf stadsdirektörens uppmaning att ta 
bort Lennart Malm från roll som budgetchef, väljer att tillsätta en utredning för 
att undersöka om dessa omständigheter kan utgöra kränkande särbehandling 
kan inte innebära att kommunen först då fått kännedom om desamma.  

C. Sammanfattning och argumentation i fråga om interimistiskt yrkande 

52. Susanne Aidanpää har i alla år varit en uppskattad och lojal medarbetare såväl 
på tidigare arbetsplatser som i Umeå kommun. Hon har gjort sig känd för sin 
stora kunskap, integritet och mod, liksom för sitt goda omdöme.  

53. Den 6 april 2018 stängdes Susanne Aidanpää plötsligt av från sin tjänst. Av-
stängningen kom som en blixt från en klar himmel. Susanne Aidanpää hade vid 
tidpunkten för avstängningen inte fått några som helst indikationer på att något 
inte stod rätt till eller att hon på något sätt misskött sig i anställningen. Det enda 
som hänt var att kommunens nytillträdda tf stadsdirektör hade uppmanat henne 
att ta bort kommunens budgetchef från uppdraget, dock att Susanne Aidanpää 
inte efterkommit uppmaningen eftersom hon bedömde att skäl att göra så sak-
nades.  

54. Kommunen beställde härefter två utredningar, en från EY avseende hantering av 
budgetprocess mm och en från Ineland Psykologi AB om arbetsmiljön kring Su-
sanne Aidanpää. EY:s utredning menade visserligen att det i budgetprocessen 
förekommit regelöverträdelser. Men fråga var inte om några överträdelser som 
inneburit någon ekonomisk skada för kommunen. Inte heller hade regelöverträ-
delserna skett uppsåtligen eller i skadegörande syfte. Enligt Susanne Aidanpää 
har för övrigt överhuvudtaget inte förekommit några regelöverträdelser, i vart 
fall inga hon ansvarar för. Inelands utredning så som den presenterades för Su-
sanne Aidanpää pekade inte på några konkreta situationer beträffande arbets-
miljön som lades Susanne Aidanpää till last. Susanne Aidanpää kunde också 
konstatera att utredningen föreföll vinklad eftersom den inte sakligt refererade i 
vart fall vad Susanne Aidanpää uppgivit i utredningen.  



 

 

55. Först ett par dagar innan kommunen sedan verkställde avsked av Susanne Ai-
danpää fick Susanne Aidanpää konkret information om vad som lades henne till 
last, dels i allmänhet, dels avseende arbetsmiljön. Vad gäller kritiken i allmänhet 
klargjordes att vad som framkommit i EY-utredningen inte åberopades själv-
ständigt utan endast i kombination med vad som framkommit beträffande ar-
betsmiljön, alltså såvitt Susanne Aidanpää kan förstå att medarbetare utsatts för 
hot och kränkande särbehandling när de påpekat brister i budgethanteringen. 
Beträffande arbetsmiljön klargjordes att det som lades Susanne Aidanpää till 
last var fem konkreta situationer, varav två var hänförliga till agerande från bud-
getchefen men som lades henne till last såsom budgetchefens chef och med på-
stående om att hon varit medveten om budgetchefens agerande.  

56. Inga av de av kommunen konkretiserade situationerna är riktigt uppfattade av 
kommunen. Det kommunen påstår har hänt, har helt enkelt inte hänt. Susanne 
Aidanpää förmår inte heller se hur de konkretiserade situationerna kan kopplas 
till vad som framkommit i EY-utredningen. Och under alla förhållanden, även 
om det kommunen påstår har hänt, är fråga på inget sätt om sådant agerande 
från Susanne Aidanpääs sida som kan föranleda avsked eller ens uppsägning. 
Den korrekta åtgärden hade i sådant fall istället varit att ta ett samtal med Su-
sanne Aidanpää om det inträffade eller, möjligen, ge henne en skriftlig erinran.  

57. Härtill kommer att samtliga av kommunen i samband med överläggning konkre-
tiserade omständigheter som läggs Susanne Aidanpää till last är omständigheter 
som påstås ha ägt rum för länge sedan och enligt Susanne Aidanpää på sådant 
sätt att kommunen är förhindrad att nu åberopa dem som grund för avsked eller 
uppsägning. I vart fall har omständigheterna till följd av tidsutdräkten förlorat i 
tyngd på sådant sätt att de inte är tillräckliga för att grunda avsked eller ens upp-
sägning (jfr AD 1978 nr 92 där Arbetsdomstolen uttrycker ”att det ligger i sa-
kens natur att en händelse som inträffat förhållandevis lång tid – t.ex. ett 
halvår – innan uppsägningen ägde rum ofta har begränsad betydelse när det 
gäller att ta ställning till om saklig grund för uppsägning har förelegat. Skulle 
åtskilliga år ha förflutit mellan den åberopade omständigheten och uppsäg-
ningen torde omständigheten i fråga sakna betydelse”).  

58. Kommunen har alltså avskedat Susanne Aidanpää under omständigheter som 
inte ens räckt till för en giltig uppsägning. Och här ska understrykas att detta 
gäller även om kommunen skulle kunna visa samtliga omständigheter som åbe-
ropas till stöd för avskedet. Fråga är helt enkelt inte om omständigheter av den 
karaktären som motiverar avsked eller uppsägning. Av den bevisning som Su-
sanne Aidanpää åberopar framgår dessutom att kommunen inte kan bevisa de 
omständigheter som de åberopar.  

59. Vid dessa förhållanden ska Susanne Aidanpääs intermistiska yrkande bifallas. 
Eftersom de omständigheter som kommunen åberopat till grund för avskedet 



 

 

inte, ens om de skulle kunna bevisas, är sådana att de utgör saklig grund förupp-
sägning föreligger skäl att bifalla det interimistiska yrkandet utan att först höra 
kommunen.    

D. Grunder 

60. I första hand görs gällande att kommunen haft kännedom om de omständig-
heter som avskedandet grundats på mer än två månader innan Susanne Ai-
danpää underrättades om det tilltänkta avskedandet och att kommunen därför 
enligt 18 § andra stycket anställningsskyddslagen är förhindrat att lägga dessa 
omständigheter till grund för avskedandet. Avskedandet ska redan därför ogil-
tigförklaras och kommunen förpliktas att betala lön mm och allmänt skadestånd 
till Susanne Aidanpää. 

61. I andra hand görs gällande att Susanne Aidanpää har blivit avskedad på grund 
av omständigheter som inte ens utgör saklig grund för uppsägning. Avskedandet 
ska därför ogiltigförklaras och kommunen förpliktas att betala lön mm och all-
mänt skadestånd till Susanne Aidanpää. Om tingsrätten skulle finna att det har 
förelegat saklig grund för uppsägning, görs gällande att det i vart fall inte har fö-
relegat skäl för att avskeda Susanne Aidanpää. Kommunen ska då förpliktas att 
betala ekonomiskt och allmänt skadestånd till Susanne Aidanpää. 

62. Som grund för yrkandet att vardera parten ska stå sina rättegångskostnader om 
Susanne Aidanpää skulle förlora målet eller återkalla käromålet åberopas att Su-
sanne Aidanpää har haft skälig anledning att få tvisten prövad eftersom ingen av 
de omständigheter som kommunen åberopat vid överläggning utgjort grund för 
avsked eller ens saklig grund för uppsägning. 

63. Som grund för det interimistiska yrkande åberopas att det redan av föreliggande 
processmaterial framgår att övervägande skäl talar för att omständigheterna har 
varit sådana att saklig grund för uppsägning av Susanne Aidanpää inte har före-
legat.  

E. Preliminär bevisuppgift 

64. Som skriftlig bevisning åberopas: 

(a) E-postmeddelande från Susanne Aidanpää till Margaretha Alfredsson den 
15 mars 2018, bilaga 1, till styrkande av att Margaretha Alfredsson upp-
manat Susanne Aidanpää att ta bort Lennart Malm från rollen som budget-
chef. 

(b) EY:s utredning i den version som Susanne Aidanpää fått ta del av den date-
rad den 4 juni 2018, bilaga 2, till styrkande av att kommunen haft känne-
dom om de regelöverträdelser mm som läggs Susanne Aidanpää till last se-
dan 2016, att de regelöverträdelser mm som läggs Susanne Aidanpää till 
last avser budgetprocessen och inte har inneburit någon ekonomisk skada, 
att de regelbrott som anmärks i utredningen om något är en försvarlig 
missbedömning från budgetchefens och Susanne Aidanpääs sida och på 



 

 

inget sätt innebär att Susanne Aidanpää grovt åsidosatt sina åligganden 
mot kommunen eller ens att saklig grund för uppsägning föreligger. 

(c) Inelands Psykologi AB:s utredning daterad den 17 maj 2018, bilaga 3, till 
styrkande av att kommunen haft kännedom om de brister i arbetsmiljön 
som Susanne Aidanpää sägs vara ansvarig för sedan en längre tid än två 
månader innan underrättelse om tilltänkt avsked lämnades, att de påståen-
den om brister i arbetsmiljön som Susanne Aidanpää sägs vara ansvarig för 
är av generell karaktär och därför inte kan bemötas av Susanne Aidanpää 
samt att där angivna omständigheter inte innebär att Susanne Aidanpää 
grovt åsidosatt sina åligganden mot kommunen eller ens att saklig grund 
för uppsägning föreligger. 

(d) E-postmeddelande den 19 september 2017 från Lennart Malm till medar-
betare som påstås ha blivit hotad, bilaga 6, till styrkande av att något hot 
inte framförts och att det som diskuteras i e-postmeddelandet inte på nå-
got sätt har att göra med det som EY:s utredning avser (budgetprocessen). 

(e) E-postmeddelande den 3 juli 2018 från Lennart Malm till Susanne Ai-
danpää där han beskriver vad han menade med ovanstående meddelande, 
bilaga 8, till styrkande av att något hot inte framförts och att det som dis-
kuteras i e-postmeddelandet inte på något sätt har att göra med det som 
EY:s utredning avser (budgetprocessen). 

(f) E-postmeddelande den 12 mars 2018 från Lennart Malm till medarbetare 
som påstås ha fråntagits arbetsuppgifter, bilaga 7, till styrkande av att 
Lennart Malm inte har tagit ifrån medarbetaren arbetsuppgifter utan tvär-
tom försökt att få henne att göra de arbetsuppgifter som hon har.  

65. Som muntlig bevisning åberopas: 

(a) förhör under sanningsförsäkran med Susanne Aidanpää, [Överstruket], 
[Överstruket], telefon: [Överstruket], till styrkande av samtliga 
ovan angivna omständigheter (bl a att Margaretha Alfredsson bett henne 
att ta bort Lennart Malm från rollen som budgetchef och att det var en be-
ställning från de tre kommunalråden samt därefter förklarat att om Su-
sanne Aidanpää tog bort Lennart Malm från rollen som budgetchef skulle 
hon få ett utökat ansvar och utökade befogenheter, att Hans Lindberg och 
Margareta Rönngren vid möte den 27 mars 2018 konstaterade att budget-
processen följer de politiskt fattade besluten  och det inte fanns skäl att, 
pga budgetprocessen, ta bort budgetchefen från rollen, att Margaretha Al-
fredsson till henne förklarat att grunden för avstängningen var att hon var 
misstänkt för brott, att Margaretha Alfredsson spridit uppgiften om att 
grunden för avstängningarna av Susanne Aidanpää och Lennart Malm var 
att dessa var misstänkta för brott till utomstående, att EY inledningsvis 
inte bara fick i uppdrag att gå igenom budgetprocessen utan ”allt” för att 
undersöka om Susanne Aidanpää kunde beläggas med att ha på något sätt 



 

 

ha åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten, att Stefan Larsson vid över-
läggning förklarat att det inte spelade någon roll vad Susanne Aidanpää 
hade att berätta om de omständigheter som kommunen vid överläggningen 
presenterade som grund för avsked eftersom kommunen redan hade be-
stämt sig för att vad de hört från andra medarbetarna stämde och var till-
räckligt allvarligt för att gå vidare med ett avsked, att den differens som EY 
identifierat inte uppstått pga borttagandet av internt köp och sälj, att sagda 
differens förelegat också ”alla” tidigare år men synliggjorts först i samband 
med 2016 års budgetprocess, att EY:s rapport avser budgetprocessen och 
att ev. felaktigheter i denna inte har inneburit någon ekonomisk skada för 
kommunen, att det ev. regelbrott som det kan ha inneburit att differensen 
inte lyftes till kommunfullmäktige för beslut om något är en försvarlig 
missbedömning och på inget sätt ett allvarligt åsidosättande av Susanne 
Aidanpääs åligganden i tjänsten eller saklig grund för uppsägning, att det 
inte förekommit några arbetsmiljöproblem kring Susanne Aidanpää som 
beror på henne eller som hon ansvarat för, att Inelands utredning är ten-
dentiöst och vinklat skriven så att det som anges inte stämmer med vad Su-
sanne Aidanpää faktiskt sagt i utredningen, t ex beträffande att hon ska ha 
”en upplevelse av att det finns ett antal individer som (…) varit inkompe-
tenta (…) [och] illvilliga” eller att hon ska ha uppgivit ”stor frustration i 
samarbetet med politiken, att de ej efterfrågar fakta, att de har ett makt-
språk och man bli bestraffad för att göra sitt jobb väl (att ge bra, över-
skådlig fakta som hjälper dem att fatta beslut).”, att varken personalchef 
eller personaldirektör talat med henne om brister i den sociala och organi-
satoriska arbetsmiljön med anledning av de signaler på sådant som sägs ha 
inkommit till fackliga representanter, personalchef samt personaldirektör 
”under en längre tid”, att Lennart Malm inte har hotat medarbetare i visst 
e-postmeddelande den 19 september 2017, att det som diskuteras i nyss 
nämnda e-postmeddelande inte på något sätt har att göra med det som 
EY:s utredning avser (borttagandet av internt- köp och sälj) och att Su-
sanne Aidanpää inte känt till något om detta, att Lennart Malm inte tagit 
bort några arbetsuppgifter från viss medarbetare och att Susanne Ai-
danpää inte känt till något om detta, däremot försökt få henne att fullgöra 
sina arbetsuppgifter, att Susanne Aidanpää gett ett tillräckligt och korrekt 
stöd till redovisningschefen vid arbetsmiljöproblem i dennas grupp, att Su-
sanne Aidanpää inte förstått att medarbetare uppfattat en fråga vid tips-
promenad som kränkande, att något kränkande syfte inte funnits och att 
Susanne Aidanpää så snart hon fick kännedom om att medarbeten uppfat-
tade sig kränkt hösten 2017 bad om ursäkt och uppfattade situationen som 
utagerad, att Susanne Aidanpää med viss kommentar till upphandlingsche-
fen inte avsett att kränka denne eller att bryta mot kommunens värde-
grund och inte heller uppfattat att hon gjort så samt att omständigheter 
inte föreligger som innebär att Susanne Aidanpää grovt åsidosatt sina ålig-
ganden mot kommunen eller ens utgör saklig grund för uppsägning. 



 

 

(b) Vittnesförhör med Lennart Malm, [Överstruket], telefonnummer 
[Överstruket], till styrkande av att Margaretha Alfredsson till ho-
nom förklarat att grunden för avstängningen var att han var misstänkt för 
brott, att Margaretha Alfredsson spridit uppgiften om att grunden för av-
stängningarna av Susanne Aidanpää och Lennart Malm var att dessa var 
misstänkta för brott till utomstående, att den differens som EY identifierat 
inte uppstått p.g.a. borttagandet av internt köp och sälj, att sagda differens 
förelegat också ”alla” tidigare år men synliggjorts först i samband med 
borttagandet av det interna köp- och säljsystemet inom Umeå kommun, att 
EY:s rapport avser budgetposter och ev felaktigheter i denna inte har inne-
burit någon ekonomisk skada för kommunen, att det ev. regelbrott som det 
kan ha inneburit att differensen inte lyftes till kommunfullmäktige för be-
slut om något är en försvarlig missbedömning och på inget sätt ett allvar-
ligt åsidosättande av Susanne Aidanpääs åligganden i tjänsten eller saklig 
grund för uppsägning, att det inte förekommit några arbetsmiljöproblem 
kring Susanne Aidanpää som beror på henne eller som hon ansvarat för, 
att han inte hotat medarbetare i e-postmeddelande och att det som disku-
teras i e-postmeddelandet inte på något sätt har att göra med det som EY:s 
utredning avser (borttagande av köp- och säljsystemet), att han inte tagit 
bort några arbetsuppgifter från viss medarbetare, däremot försökt få henne 
att fullgöra sina arbetsuppgifter, att Susanne Aidanpää gett ett tillräckligt 
och korrekt stöd till redovisningschefen vid arbetsmiljöproblem i dennas 
grupp, att han inte uppfattat viss kommentar som Susanne Aidanpää läm-
nat till upphandlingschefen vid ett ledningsgruppsmöte som kränkande el-
ler olämplig och inte heller uppfattat att upphandlingschefen uppfattat det 
så samt att omständigheter inte föreligger som innebär att Susanne Ai-
danpää grovt åsidosatt sina åligganden mot kommunen eller ens utgör sak-
lig grund för uppsägning. 

(c) Vittnesförhör med Jonas Jonsson, [Överstruket], tele-
fonnummer [Överstruket], till styrkande av att Susanne Aidanpää fram till 
då Jonas Jonsson slutade som stadsdirektör i mars 2018 hade en funge-
rande arbetsmiljö kring sig och att inga arbetsmiljöproblem av relevant ka-
raktär som avsåg henne hade lyfts till honom.  

(d) Vittnesförhör med Gabrielle Eriksson, [Överstruket], tele-
fonnummer [Överstruket], till styrkande av att Susanne Aidanpää löpande 
stöttat redovisningschefen i arbetsmiljöfrågor i den grupp som redovis-
ningschefen ansvarat för och att EY inledningsvis inte bara fick i uppdrag 
att gå igenom budgetprocessen utan ”allt” för att undersöka om Susanne 
Aidanpää kunde beläggas med att ha på något sätt ha åsidosatt vad som 
ålegat henne i tjänsten.  

(e) Vittnesförhör med Madelaine Salomonsson, [Överstruket], 
telefonnummer [Överstruket], till styrkande av att frågan på tips-



 

 

promenad vid internat om medarbetare inte lämnats i kränkande syfte el-
ler att Susanne Aidanpää kunde förstå att medarbetaren uppfattade sig 
kränkt av frågan samt att fråga under alla förhållanden inte är om en så all-
varlig händelse att den innebär att Susanne Aidanpää grovt åsidosatt sina 
åligganden mot kommunen eller ens att saklig grund för uppsägning före-
ligger samt att hon aldrig uppfattat att någon kränkts vid ledningsgrupps-
möten, inte heller upphandlingschefen Egil Nylén vid det av kommunen 
anförda tillfället, samt att hon inte uppfattat kommentaren till Egil Nylén 
som i strid med kommunens värdegrund samt att EY inledningsvis inte 
bara fick i uppdrag att gå igenom budgetprocessen utan ”allt” för att un-
dersöka om Susanne Aidanpää kunde beläggas med att ha på något sätt ha 
åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten.  

(f) Vittnesförhör med Egil Nylén, [Överstruket], 
telefonnummer [Överstruket], till styrkande av att frågan på tipsprome-
nad om medarbetare inte lämnats i kränkande syfte eller att Susanne Ai-
danpää kunde förstå att medarbetaren uppfattade sig kränkt av frågan och 
att fråga under alla förhållanden inte är om en så allvarlig händelse att den 
innebär att Susanne Aidanpää grovt åsidosatt sina åligganden mot kom-
munen eller ens att saklig grund för uppsägning föreligger, att han aldrig 
uppfattat att någon kränkts vid ledningsgruppsmöten, att han inte kränkts 
av viss kommentar som Susanne Aidanpää framfört till honom vid led-
ningsgruppsmöte och att han inte uppfattat kommentaren som i strid med 
kommunens värdegrund.  

(g) Vittnesförhör med Susanne Landström, [Överstruket], 
telefonnummer [Överstruket], till styrkande av att kommu-
nens hantering av arbetsmiljöfrågan i Susanne Aidanpääs fall helt avviker 
från den process som kommunen brukar tillämpa när fråga om bristande 
social och organisatorisk arbetsmiljö, inklusive kränkande särbehandling, 
uppkommer, bl a såtillvida att hon som huvudskyddsombud överhuvudta-
get inte involverats i eller informerats om processen samt att hon inte fått 
någon indikation på bristande arbetsmiljö kring Susanne Aidanpää eller 
Lennart Malm.  

(h) Vittnesförhör med Pernilla Henriksson, [Överstruket], 
telefonnummer [Överstruket], till styrkande av att det inte funnits någon 
bristande arbetsmiljösituation kring Susanne Aidanpää som Susanne Ai-
danpää kan lastas för och som utgöra grund för avsked eller uppsägning.  

(i) Vittnesförhör med Karolina Lundqvist, [Överstruket], tele-
fonnummer  [Överstruket], till styrkande av att det inte funnits någon 
bristande arbetsmiljösituation kring Susanne Aidanpää som Susanne Ai-
danpää kan lastas för och som utgöra grund för avsked eller uppsägning. 



 

 

(j) Vittnesförhör med Mikael Öhlund, [Överstruket] telefon-
nummer [Överstruket], till styrkande av att Margaretha Alfredsson inled-
ningsvis gjort gällande och spridit utanför kommunledningen att Susanne 
Aidanpää var misstänkt för brott. 

66. Susanne Aidanpää förbehåller sig rätten att justera bevisuppgiften sedan kom-
munen inkommit med sitt svaromål.  

F. Målets handläggning 

67. Susanne Aidanpää föreslår att tingsrätten prövar det interimistiska yrkandet 
utan att först höra kommunen eller annars förelägger kommunen att avge svaro-
mål och sedan kallar till muntlig förberedelse i målet.  

G. Övrigt 

68. Fullmakt i original liksom hemortsbevis bilägges.  

69. Ansökningsavgiften, 2800 kr, har i dag betalats via tingsrättens betaltjänst. 

 

Stockholm som ovan 

 

Åsa Erlandsson 
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