
Utköpet - Möte 1 den 20 november 2018 

Larsson: Så bra att ni kunde komma. Syftet är att vi ska se och resonera om det är möjligt att nå en 
överenskommelse om att avsluta anställningen som sådan. Och syftet med detta... vi har funderat 
mycket fram och tillbaka och vi har en resa bakom oss där det har varit diskussioner och 
förhandlingar och tvisteförhandlingar och många turer. Och vi tänker att det som har varit har varit 
men det har varit så pass mycket så vi tänker att det... kan vi nå en överenskommelse som båda 
parter tycker är något som är rimligt så kanske det är en väg att båda två liksom kan komma vidare 
istället för att vi ska fortsätta och tvista och ha meningsskiljaktigheter och de delarna. Det har varit 
våran fundering och strategi. Men det bygger ju på att det i grund och botten absolut är en 
överenskommelse som vi ser på det. Och vad skulle vara rimligt i så fall, så som vad ni och du tycker att 
komma vidare med. Så första frågan är om det är någonting att resonera om som sådant?


Fackligt ombud: Tja, vi har ju resonerat lite men vi var intresserade av att höra grunden till ert 
ställningstagande.


Larsson: Vi har gjort fel och vi har haft vissa förhandlingar där vi har betalat ut skadestånd med mera 
med mera så det ligger en hel del på våran sida. Men i grund och botten så kan vi liksom tycka att 
det är en ansträngd situation i relationen mellan dig och oss som arbetsgivare och att vi i den delen 
ser att det här blir väldigt knepigt att fortsätta utifrån det perspektivet. 

Fackligt ombud: Mm. För oss är det ju en knepig fråga, väldigt knepig fråga. Här har vi en 
förtroendevald som man vill nå en överenskommelse med. 

Larsson: Mm.


Fackligt ombud: Det kan man vilja göra av olika anledningar. Som ni har tillkännagett och som vi kan 
konstatera utifrån olika förhandlingar så kan man se att man har brustit på fritid, DV i synnerhet. För 
att konkretisera vart problemet ligger så är det... Det är ingen enkel ekvation. Men vår ståndpunkt 
har ju varit tydlig: Här har man brustit från arbetsgivaren. 

Larsson: Mm.


Fackligt ombud: I flera avseenden.


Larsson: Mm.


Fackligt ombud: Sedan är inte det här mötet ett forum för att prata om huruvida ni hanterar DV på olika sätt. 
Men det är klart att det skulle vara en viktig fråga för oss. Om vi hade haft ett annat möte hade vi undrat "Vad 
är det här?" För den typen av problematik kan ju oavsett aldrig få fortsätta såsom han har bidragit 
med och som Umeå kommun som arbetsgivare också har gått in i den här situationen med. Ja... Jag 
tänker att ni har kallat till mötet. 

Larsson: Mm.


Fackligt ombud: Vi vill gärna höra mer vad ni har att säga i frågan helt enkelt. 

Larsson och Hildingsson: Mm.


Fackligt ombud: Vad känner du, saknar du svar på någonting?


Jag: Jag skulle önska att det var lite mer konkret: Vad i den här situationen som du nämnd i början är 
det som gör att vi sitter här idag? 

Larsson: Ja, det ju lite det jag sa. Det är en ganska lång resa där det har varit olika händelser och 
olika situationer och olika företeelser och arbetsmiljödelar och du har tyckt att vi inte hanterar saker 
rätt, inte bra, inte okej. Ibland har vi haft en annan uppfattning och sådär men jag kan ta en konkret 
sak som jag känner är dit kommer vi inte komma, dit kommer vi inte i mål. Och det är att du vill 
någonstans att vissa personer... jag uppfattade det som att vissa personer ska be om ursäkt. Och jag 
bad om ursäkt för arbetsgivaren och det tycker inte du är okej. De här personerna har slutat, de är 
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borta, någon av dem. Vi kommer liksom aldrig få dem att be om ursäkt, även om vi liksom kontaktar 
dem 100.000 gånger så kommer de aldrig att göra det. Vi kommer aldrig i mål. Vi kommer inte att 
komma dit. Det är omöjligt. Och då blir det svårt att lösa ut den frågan och jag tänker att den finns 
kvar, att den ligger där. Vi kan liksom aldrig nå varandra i den delen. Och då finns den ju kvar där. 

Jag: När var senaste gången vi hade diskussionen gällande den frågan? 

Larsson: Ja, nu minns jag inte det i huvudet men det var någongång före sommaren.


Jag: Mm. Kan det ha varit januari/februari?


Larsson: Möjligt. 

Jag: Mm. Har jag tagit upp den frågan sedan dess? 

Larsson: I något mail som då var, om jag inte minns fel, något senare så ville du att Birgitta skulle 
vara på den frågan. 

Jag: Det var ju utifrån insändaren ni hade skrivit. 

Larsson: Ja, så. Det är ju den delen. Det är ett exempel på att det har ju fortsatt i ett antal omgångar 
och vi har liksom inte landat i den processen. Då tänker vi liksom att... hur ska vi nå... hur blir man 
nöjd... Alltså, egentligen såhär: För att det ska funka mellan parterna måste man stanna någonstans 
och konstatera att "okej, här är vi och vi kommer inte längre" och så lämnar man det bakom sig. Och 
så går man vidare. Och det är det vi funderar på: Är vi där? Eller är det så att vi inte når riktigt ända 
fram dit? Kan vi då hitta en annan lösning där anställningsförhållandet upphör men där vi ändå är 
faktiskt beredda att ta vårt ansvar och betala en summa för det, för att du ska ha möjlighet att 
komma vidare. Det är liksom vår utgångspunkt. Det är så vi tänker. 

Fackligt ombud: Ja... Om ni inte har något mer att tillägga såhär långt vill vi ajournera oss.


Paus —————————————————————————————————————————————


Fackligt ombud: Ja, vi har en del frågor. Vi vet inte exakt i vilken ordning vi ska ställa dem men vi vill i 
grunden konkretisera det här lite mer för att kunna ta ställning i frågan. Och en del är väl att vi håller ju med 
om att det har varit olika processer och som ni också tillstyrker: Det har begåtts felaktigheter helt enkelt. 
Sedan har det funnits situationer då vi kanske inte tycker lika. Vi har konstaterat också att... det ni kunde 
konkretisera kanske ni kan konkretisera ännu mer. Det här mailet till Birgitta...


Jag: ...och Stefan Larsson... 

Fackligt ombud: ... och Stefan Larsson, det var ju i våras någongång. Vi ser tiden därifrån till nu som någon 
form av "mindre turbulent" period än vad det var innan dess i frågan om den uppkomna problematik som 
gör att vi sitter här. Vad är det som gör att vi sitter här nu och inte innan sommaren? 

Larsson: Då kan vi väl ta den frågan i den delen och då... Vi hade väl också uppfattat då att det hade 
stannat av och så. Sedan har den här frågan förflyttats. Bland annat genom ditt mail till Ari Leinonen 
och... Nu har inte jag sett det mailet, nu är det andrahandsuppgifter från det jag har hört att du bad 
honom att inte gå vidare med det här mailet. 

Jag: Jag bad att få ett möte med honom.


Larsson: Ja, och problemet med det är att alla inkommande mail till en politikers inkorg är ju allmän 
handling.


Jag: Ja, det vet jag.


Larsson: Det diariefördes och så då va. Så att det blir ju liksom knepigt att hantera och då tänker vi 
igen att ja... flyttar man upp det på politikernivå, vilket man självklart har rätt till, man har ju 
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meddelarfrihet och allt det här, men då är vi där igen: processen fortsätter, det stannar liksom inte 
av.


Hildingsson: Det jag... om jag ska göra tillägg till det här är ju att Ari kom till mig ganska snabbt kring det 
här mailet. Vi sitter ju i VSG och diskuterar verksamhetsfrågor och det är där vi lyfter en massa ja... utifrån 
samverkansavtalet. Och när man då inte får yppa någonting, att det här ska hållas bara till Ari Leinonen och 
inte till verksamheten, vilket står i mailet, då blir jag lite fundersam: Vad är det som gör att man inte kan lyfta 
det här utifrån det befintliga samverkansavtalet? Och då drar det här igång igen. Vi har ju ett 
samverkansavtal och där brister vi ibland och då får vi ta omtag på det. Men varför man då ska sätta 
munkavle i princip på Ari Leinonen, som han upplevde det, att han inte får prata med mig och vi har 
ju en väldigt tajt kontakt kring alla frågor. Han jobbar för vad-frågorna och vi tar hur-frågan. Och det var 
det jag svarade dig också, för då hade du gått även till Hans Lindberg. 

Jag: Ja, för att jag inte fick svar av Ari Leinonen. 

Hildingsson: Ja och det är klart att Hans hänvisade till mig eftersom... det var det jag skrev till dig; är det 
verksamhetsfrågor då tar vi det i de formella sammanhangen vi ska ta det. Handlar det om vad-frågan och 
politiken, det politiska uppdraget, då är det en helt annan fråga. Men varför ska man då sätta munkavle på 
politikerna, att inte få prata med oss om ditt möte med Ari? Och då tänker jag såhär: Ja, men det har ju med 
att den här bollen fortsätter ju att rulla då. Och då tänker jag att det inte är en hållbar situation för någon av 
oss när man känner så. Det är därför vi sitter här. Hur vi då kan hitta en lösning som är hållbar för oss alla. Vi 
vill hitta en väg för det här som känns okej för alla. 

Jag: Anser ni att jag har gjort fel som har mailat Ari Leinonen? 

Hildingsson: Nej, men vem som helst får ju maila Ari, absolut! 

Larsson: Absolut! Det är inget formellt fel. 

Hildingsson: Nej, men att han inte ska få prata med någon om att du har ett möte med honom och 
inte chef inom fritid, då uppstår ju en massa frågetecken. 

Jag: Jag uttryckte inte en specifik person, utan jag skrev att jag ville ha ett möte honom utan 
tjänstemännens kännedom. Svar: ja. 

Hildingsson: Ja. 

Jag: Ja, det stämmer. 

Larsson: Och bara det blir ju en tillitsfråga. Det är klart, då kan man ju börja spekulera: Vad ska det 
handla om? Och eftersom det nämns "inte tjänstemännen" så antar man att det berör 
tjänstemännen. 

Jag: Ja, i viss mån. Svar: ja. 

Larsson: Och då blir det som en tillitsfråga.


Hildingsson: Och då tänker jag såhär: Vi har ju ett helt annat forum. För Ari Leinonen har ju... 
fritidsnämnden har ju ingenting direkt med det här att göra. De ger det uppdraget som är. Då ska vi 
hantera det precis som vi gör med individärenden: då tar man det med sitt fack och så tar man ett 
samtal med arbetsgivaren. Om man inte kan ta det med mig så tar man det med Margareta 
Alfredsson. 

Jag: Men då upplever jag att ni sätter munkavle på mig som indirekt menar att jag inte ska kunna 
maila Ari Leinonen...


Hildingsson: Jo, det kan du göra! Det kan du absolut göra! Det har ju alla frihet att göra! 

Jag: Och det var det jag gjorde...? Och nu sitter vi här och ni tar upp det som en omständighet?
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Hildingsson: En av sakerna. 

Jag: Ja. 
 

Larsson: Ja, alltså vi ser ju att bollen fortsätter att rulla. När ska det stoppa? När får vi stopp på det 
här? Vad ska till för att få stopp på det här? Det är i grunden en tillitsfråga. Vi känner att vi inte når 
varandra. Vi kan inte... För mig är det såhär: Vi kan göra fel, vi kan ha en tvisteförhandling och 
antingen konstaterar man att man är oenig i den eller så konstaterar man att vi gjort fel som 
arbetsgivare och då betalar vi en ersättning eller man löser ut tvisten på ena eller andra sättet. Då 
lämnar man det bakom sig, då finns det inte längre. Så gör vi som arbetsgivare i alla fall. Då glömmer 
vi det. Då går vi vidare härifrån. Men här ser vi liksom att det här fortsätter, det blir liksom inget 
arbete där man känna liksom att "ja, men vi kan fortsätta nu och gå vidare utifrån det som har hänt". 
Utan det fortsätter, de här meningsskiljaktigheterna.


Jag: Men då tycker jag att det är intressant att du nämner det, Stefan, för att vi hade ju en 
förhandling den 8 december 2017 där jag fick mitt skadestånd på 12.000kr på grund av DV:s 
hindrande. Sedan skriver du ett mail den 1 februari 2018 där du vill få bort mig som 
arbetsplatsombud efter att jag hade varit på ett APT på Mariehemsgården den 31 januari 2018.


Larsson: Och det var utifrån den händelsen, ja. 

Jag: Men vi hade konstaterat den 8 december att jag hade rätt att vara med.


Larsson: Men min uppfattning är fortfarande i sak att det skulle gå till på ett annat sätt.


Jag: Det kom vi inte överens om på något sätt. Utan vi konstaterade att jag inte ska hindras i mitt 
uppdrag.


Larsson: Men... men.... men... Det hände en ny händelse och det var det jag tog ställning till. Sedan 
blev det inte så bra i den dialogen, absolut. Det tar jag på mig. Men i sak har vi en del olika 
uppfattningar om det. Men det hände ju någonting nytt utifrån att vi hade tvisteförhandlingen.


Jag: Det enda nya var att jag återigen gick på ett APT som jag har rätt att delta på.


Larsson: Ja, det är där vi inte riktigt har samma uppfattning. Vi hävdar fortfarande att grundprincipen 
är att man ska kommunicera med chef och anmäla ärenden, såvida det inte är någonting som är 
akut att man behöver vara där. Det är vi inte heller riktigt överens om men min uppfattning är... det är 
jättekonstigt om man går in som arbetsplatsombud utan att ha dialog med chefen om att man 
behöver vara där därför att det är si eller så. Chefen kan ju ha planerat något helt annat på 
dagordningen och säga "inte den här gången men absolut nästa gång". 

Fackligt ombud: Vi kommer inte att kunna vara överens där i frågan, däremot så blandar ni äpplen 
och päron i den här diskussionen för att när man har ett APT och som ombud kan du säga till din 
chef i så god tid som möjligt att "du, jag skulle vilja prata om det här". 

Larsson: Exakt! 

Fackligt ombud: Men om man inte har det, utan vill bara närvara på ett APT precis som alla andra - 
och du hade ju ingen punkt - då ska man få närvara på APT:n. Sedan kan det under APT:n förekomma 
frågor om diverse och då har man rätt att uttrycka sig i dem precis som alla andra på de här APT:n. Man 
lyfter alltså ingen ny fråga, det kan man ju be om lov att få göra på ett APT och då är det upp till chefen att 
säga "vi hinner inte" eller "hinner vi så hinner vi". Men i den här frågan så uppkommer problematiken, 
som jag ser det och som vi ser det, att det är ett regelrätt förfarande: Arbetstagare på APT är inget 
konstigt, du har inte begärt att få lyfta någon särskild fråga eller ta någon särskild plats för att du gör 
inte det. Det tas ingen särskild plats. Sedan på mötet kan det tas plats och så vidare och det är omöjligt 
för oss här i rummet att säga, eftersom vi inte var där, huruvida någon sade för mycket eller någon sade för 
lite och chefen gjorde det ena och det andra. Men din närvaro på APT:n kan inte ifrågasättas. Den skulle 
ha varit oavsett om du var arbetsplatsombud eller inte. 
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Larsson: Men för att svara på sakfrågan varför jag tog upp det efter att vi hade haft tvisteförhandling 
var för att det uppstod en ny situation, så. 

Jag: Att jag gick dit på mötet och deltog? 

Larsson: Ja. Under... som det blev. Jag fick information från chefen utifrån det. 

Fackligt ombud: Då har vi alla fall konstaterat att... jag uppfattar det som att ni förstår att... ni uppfattar det 
att det finns en tillitsbrist från vårt håll och här ser vi en tillitsbrist från andra hållet när man då efter 
en tvisteförhandling agerar som arbetsgivare som man gör här. Köpte du min summering av 
situationen? 

Jag: Ja. 

Larsson: Visst, absolut. 

Fackligt ombud: Det var det du ville komma fram till; tillitsbiten från andra hållet?


Jag: Absolut. 

Fackligt ombud: Nästa fråga. 

 

Jag: Ja, men om vi bygger på det liksom. Hade vi suttit här idag om jag inte hade haft mitt fackliga 
förtroendeuppdrag? 

Lång paus.


Larsson: Det är en spekulativ och hypotetisk fråga skulle jag säga. Det är möjligt att vi hade gjort det. 

Jag: För om man tittar på hur saker och ting har varit från mailet 1 februari 2018 till nu: Du ville ju, du 
uttryckte ett önskemål, en vädjan om att jag skulle bort från mitt förtroendeuppdrag och när det inte 
lyckades så sitter vi här istället. Så slutsatsen jag drar är ju att det här är kopplat till mitt 
förtroendeuppdrag.


Larsson: Jag skulle säga såhär: Utifrån det som då hände, som jag sade tidigare, igen: du har all 
möjlighet att kontakta precis vem du vill men vem man kontaktar blir en tillitsfråga. Det blir liksom 
lite avgörande hur vi tänker om det. Och hade du liksom stannat där och inte tagit de stegen då 
skulle jag säga att då hade vi inte suttit här. Utifrån tillitsprincipen. Då hade jag uppfattat och då 
hade vi uppfattat att då hade du liksom släppt det här nu och nu går vi vidare.


Jag: Vad är det jag skulle ha släppt, menar du?


Larsson: Ja, det kan jag ju inte konkret veta för jag vet ju inte vad du hade tänkt ta upp med Ari 
Leinonen annat än att du, som jag sa tidigare, inte ville att tjänstemännen skulle bli inblandade så sa 
du ju själv att delar berörde tjänstemännen och då igen: tillitsfråga. Det blir liksom svårt att prata om 
sakernas tillstånd när man blir förbipasserad.


Jag: Fast förbipasserad skulle jag inte påstå att ni har blivit. Jag har ju lyft frågor med er. Nu har jag 
inte pratat någonting med dig, Hildingsson men vi har ju suttit i möten tidigare och som du sade 
själv: ni har gjort fel vid flera tillfällen.


Larsson: Ja. 

Jag: Och jag känner då det inte uppför - då går jag ju vidare med det. 
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Larsson: Och då blir ju frågan: Vad upplever du att vi har gjort fel sedan vi pratade om den här sista 
arbetsplatsträffen? Vad har vi gjort för fel därefter? 

Jag: Det var det jag skulle ta upp med Ari och jag känner att det skulle jag vilja prata med honom om 
men jag kan nämna vad det gäller, om ni vill veta det. Det var ju om beslutet i fritidsnämnden som 
togs dagen efter att vi hade haft ett VSG där man inte hade samverkat om verksamhetsförändringar. 
Och jag kände att det var viktigt att fritidsnämnden, och framförallt ordförande i fritidsnämnden, att 
få kännedom om situationen. Och jag vet att Ari Leinonen var inblandad i samtalet som DV hade med 
Carlskyrkan för att man inte hade samverkat om att samarbetet dem emellan skulle upphöra. Och då 
kände jag att det var viktigt att det kom fram till nämnden - att det här har hänt och det var därför 
jag tog kontakt med Ari Leinonen. Och eftersom, återigen, så är DV inblandad i det så kände jag att 
jag inte ville att han skulle få kännedom om att jag hade ett möte med Ari.


Larsson: Då är min fråga: Om vi inte följer samverkansavtalet: Vad är Kommunals uppfattning att 
man ska agera då?


Jag: Vi kallade till en förhandling och då skällde DV ut en kollega till mig från Kommunal i stadshuset 
för att vi hade gjort det.


Larsson: Och då kan man gå vidare igen, tänker jag.


Jag: Ja, och jag valde då Ari Leinonen.


Larsson: Men Ari Leinonen är ju ingen samverkanspart och ingen förhandlingspart heller. 

Jag: Det stämmer. Men jag tycker... 

Larsson: Det blir ju jättekonstigt, i min värld. 

Jag: I din värld blir det jättekonstigt men i min värld känner jag att det är viktigt att det här syns. 

Larsson: För, som sagt, igen: du har självklart rätt men jag har inte riktigt... jag är inte riktigt med på 
varför man inte fullföljde förhandlingsspåret om det anses att vi brutit så grovt. 

Jag: Vi hade en förhandling och vi fick ett skadestånd. 

Larsson: För det där? 

Jag och mitt fackliga ombud: Ja. 

Larsson: Okej. 

Jag: Så vi har gjort det men att då bli utskälld i korridoren är inte okej, tycker jag. Och som du har 
konstaterat: jag har rätt att skriva mail till Ari Leinonen så då förstår jag inte varför det är en 
omständighet som vi sitter och diskuterar. 

Larsson: Jo, igen, det blir en tillitsfråga och nu har vi fått en förklaring på det. 

Jag: Jag tyckte att det var en bra förklaring. 

 

Hildingsson: Får jag ställa en fråga? Varför kom inte det här till min kännedom? Jag är ju DV:s chef. Vi 
har ju suttit med facket i individärenden ett flertal gånger då det har funnits... ibland har vi olika 
uppfattningar men ibland är det saker som bör rättas till. Jag kan inte göra någon bedömning i det 
här fallet men varför får inte jag kännedom? 

Jag: Ska jag vara ärlig? 

Hildingsson: Mm. 
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Jag: Jag var inte säker på hur objektiv du skulle vara till att det kom från mig. 

Hildingsson: Och då har vi en tillitsfråga där också, från din sida, eller hur? Det är det som är grunden 
till det här. Det är ju tilliten som det handlar om, både från din sida och från vår sida. 

Jag: Men om du då ställer dig frågan: Vad beror den här tillitsbiten på - att jag känner såhär? 

Hildingsson: Ja, det måste ju du svara på. 

Jag: Ja, alla turer. Vi har ju precis konstaterat att det har varit flera turer, man har gjort fel flera, flera 
gånger. Istället för att lägga skulden på mig tycker jag att man ska ta... 

Hildingsson: Jag lägger inte skulden, jag vill bara förstå. 

Jag: Ja och då är det ju att... om man ser tilliten som ett symptom så beror det på något. Och då vill 
jag att man går till kärnan, till vad det beror på. 

Hildingsson: Jag är helt med. Men för att kunna bygga tillit så måste man ju förstå. 

Jag: Ja. 

Hildingsson: Då måste man få veta. 

Jag: Och då kan man också fråga. 

Hildingsson: Men svårt när man inte har någon kännedom alls. 

Jag: Men varför sitter vi inte här och pratar om vad som har hänt istället för att prata om att jag ska 
bli utköpt? 

Hildingsson: Jo, men nu förklarade du en situation som inte jag varit med om. 

Jag: Fast ni kände ju till det här med Ari Leinonen. 

Hildingsson: Ja, om brevet ja. 

Jag: Ja. 

Hildingsson: Ja, men inte om det med DV. 

Jag: Men ni visste ju inte vad samtalet med Ari Leinonen skulle handla om. Varför frågade ni inte mig det 
istället?


Hildingsson: Men jag fick veta om det här via omvägar, jag skulle ju inte ens veta om att han hade fått ett 
mail.


Jag: Men nu fick du ändå veta det. 

Hildingsson: Men om det här hade skötts korrekt - Då hade Ari inte ens ställt frågan till mig, om han 
hade följt dina råd i mailet... 

Jag: Jag utgick ifrån att ni skulle få kännedom om mailet ändå. 

Hildingsson: Fast du skrev inte så. 

Jag: Jag önskade det, sedan insåg jag när han inte svarade att mitt önskemål har förmodligen inte uppfyllts. 
Men då tycker jag det är konstigt att ni tar upp det som en omständighet till varför jag ska lämna min 
anställning. 
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Hildingsson: Ja, men det är en av flera, ett mönster som vi ser det. 

Jag: Ja, men om vi pratar om tillit så är det ju en tvåvägskommunikation där också. Om ni då tycker att jag 
skulle ha kommit till er då har ni också haft möjlighet att komma till mig. 

Hildingsson: Jo. Jo. Men i det här fallet så var det inte meningen att jag ens skulle veta om det. 

Jag: Nej, det var mitt önskemål. 

Hildingsson: Ja, och då kan du inte utgå från att jag vet någonting. 

Jag: Fast jag utgick ifrån att du visste någonting när jag inte fick svar. 

Hildingsson: Ja. Jo. Ja. Vi kan släppa det där, det blir en konstruktion. Hade Ari då agerat utifrån ditt 
önskemål då hade inte jag fått veta någonting.  

Jag: Återigen: Utifrån vad vi skulle ha pratat om så hade ni förmodligen förr eller senare fått veta vad 
det handlade om. Jag hade bara önskat att få ha mötet med Ari innan jag hade något samtal med er. 

Hildingsson: Om vi då följer samverkansavtalet - Då blev det ju en förhandling om det här. 

Jag: Ja. 

Hildingsson: Och det avslutades. 

Jag: Ja. 

Hildingsson: Fine, då är vi ju fine, eller hur? Då är det ju klart. 

Jag: Är det fine om man blir utskälld i korridoren? 

Hildingsson: Nej, men själva förhandlingen tänker jag. 

Jag: Mm. 

Hildingsson: Ja, då är ju det avslutat. 

Jag: Mm. 

Hildingsson: Och det är ju också som förhandlingen om de där 12.000kr som hände på Mariehemsgården. 

Jag: Mm. 

Hildingsson: Och sedan så kommer det ett TV-inslag där... då har man ju också gjort färdigt det. Och 
så återkommer det. 

Jag: Fast gjort färdigt? TV-inslaget handlade om mailet som kom den 1 februari där man återigen ville få bort 
mig som arbetsplatsombud. 

Hildingsson: Ja, ja, så kan det ha varit, jag minns inte exakt... 

Larsson: Jo, men så var det ju. 
 

Fackligt ombud: Det är många turer här och det jag tänker också... det jag skulle vilja höra från er... när man 
har förhandlingar om saker då löser man det, då skulle man rent tekniskt kunna gå vidare varje gång. 
Absolut, det ska man ju göra. det tillhör också partsarbetet - vi går vidare. Man måste gå vidare, man måste 
lyfta det högre, man måste ta hjälp av andra för att komma tillrätta med problematiken som man då kan 
uppleva som systematisk. Visst, det finns vissa saker vi kan konstatera är en tvist, det bekräftar ju att det är 
fel. Sedan finns det, mitt emellan de här processerna, oklarheter där vi kanske inte tycker lika. Det gäller 
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otrygga anställningar, det gäller det ena och det tredje där det, tyvärr, är väldigt centrerat mot DVs och ABs 
håll. 

Jag: Nu är inte AB kvar så vi kanske inte ska prata om honom… 

Fackliga ombud: Nej, men vi kan inte avskriva honom helt då han är med i ekvationen av en koncentrerad tid 
av väldigt mycket konstigheter. Är ni med? Och i det så hoppas jag att ni kan se en logik i att man då inte 
använder sig av de... eller man tappar förtroendet för de gängse metoderna man har, inom till exempel 
samverkan. Sedan kan ju jag som Kommunals företrädare bara säga att "ja, vi ska följa samverkansavtalet", 
det är allt jag kan säga. Finns det någon förståelse från er kring hur agerandet har sett ut? 

Larsson: Absolut. Min grundinställning i det här är som jag sade tidigare: Jo, DV har gjort fel och jag har 
gjort fel och vi har liksom tagit det och sedan, utan att gå in på detaljerna, så finns det en anledning till att 
DV inte är med. Så, nu har vi lyft det åt sidan. Så är det. 

Jag: Men nu har vi pratat vad ni har gjort för fel, kan ni säga vad jag har gjort för fel? För vi har 
konstaterat att jag har rätt att skriva ett mail till Ari. 

Larsson: Det handlar väl om att vi upplever liksom att... du är missnöjd, du är inte nöjd med oss, du 
tycker liksom inte att vi hanterar saker och ting bra och... vi funderar på... Vad skulle göra att du blev 
nöjd, jobbar på och att vi kan ha ett vanligt förhållande - både som arbetstagare och arbetsgivare 
men också i partsarbetet?


Jag: Att ni gör rätt. 

Larsson: Alltså... vi... Vi säger såhär då: Det blir väldigt ansträngt i relationen när det liksom blir sak 
på sak på sak. Vi har absolut gjort misstag men någonstans måste vi kunna lämna det och gå vidare. 

Jag: Men om jag får svara på din fråga. Din fråga var "vad kan ni göra för att vi ska kunna gå vidare?" 
- "Gör rätt" är mitt svar. 

Larsson: Men du vet, det är såhär att... ibland är det också så att man kan ha rätt men det är inte 
säkert att man får rätt. Så är det väldigt ofta i vår värld. Och frågan är då "När gör vi rätt i din värld? 
När kommer vi göra så rätt så att det inte blir strid på varje fråga?" För jag är tveksam till om vi 
kommer klara det, om jag ska vara helt ärlig. 

Jag: När man följer lagar och avtal. 

Larsson: Ja och det ska man göra men sedan kan ju det bli väldigt fyrkantigt också. Vi ska följa lag 
och avtal, ja absolut. Men ibland är det också det här skiktet som är emellan - dialog från båda 
parter. 

Jag: Men då är det intressant att ni efterfrågar dialog från mig till er, som när du frågade varför jag till 
exempel inte tog kontakt med dig men ni har ju samma möjlighet att ta kontakt med mig. Så i den 
ansvarsfrågan vill jag friskriva mig halva ansvaret. Ja, jag kom inte till dig men du kom inte till mig 
heller. 

Lång paus.


Larsson: Jag upplever att vi har pratat förbi varandra ett antal gånger. Lönediskussionen var en sådan, där 
har vi absolut olika uppfattningar om lönesättningen. Och det är inte rätt eller fel utan det ju en sådan 
diskussion och det finns ett antal saker tillbaka och någonstans så tänker man att "okej, nu har vi avgjort den 
där frågan" men så... ja, vi är alltså fundersamma på när kommer vi i mål och kan jobba på och det flyter. Det 
handlar om respekt, förtroende och tillit. Frågan är om vi kan återfå det. Jag är tveksam. 

Lång paus.
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Fackligt ombud: Ska vi ta en sista fråga. 

Jag: Mm, kör du. 

Fackligt ombud: Eller, det är ingen fråga. Det är ett påstående. För att vi ska kunna ta ställning till en 
överenskommelse så finner du grunden till det att det innebär någon form av upprättelse. Hur ser ni 
på det? Vad har ni att säga om det? Det är den avgörande känslan för huruvida du kan ta ställning. 

Larsson: Ja, det är ju en jättesvår fråga för jag vet ju inte riktigt vad du förväntar dig för svar men vi 
kan konstatera igen att vi har gjort ett antal saker som har varit fel, vi har gjort ett antal som inte har 
varit bra och det står vi för och tar självklart på oss det och fortsättningsvis också. Det kan ju vara så 
att hade vi inte gjort, vem som nu än har gjort fel: AB eller DV eller i viss mån jag, då hade vi kanske 
inte varit där vi är och det är möjligt. Det kan vi bara beklaga, än igen. Vi hamnade från vår sida där vi 
hamnade på ett sätt som inte alls var bra. Nu är vi där trots allt men i den delen så tar vi på oss det 
och ger dig rätt i de delarna: Ja, det vi har konstaterat i tvisteförhandlingar att vi gjort fel skulle vi ha 
agerat på ett annat sätt. Så i den delen, absolut så ger vi dig rätt. Igen. 

Lång paus. 

Fackliga ombud: Vill du säga något mer?


Jag: Nej.


Fackliga ombud: Hur tänker ni er då vidare i processen? Hur tänker ni är nästa steg? 

Larsson: Ja, men vi tänker att vi skulle, från vår sida då, resonera om en överenskommelse och vad 
den kan handla om i omfattning av ekonomisk storlek och sådär. För att möjligen ge en bakgrund: Vi 
gör sådana överenskommelser nu och då, inte särskilt ofta. Men jag skulle säga att vi har 15-20 per 
år kanske där parterna inte når varandra, inte kommer överens om hur anställningen ska vara eller 
fortgå. Och då tittar vi ju på... hur kan vi lösa ut det här så att båda parterna blir nöjda och när vi har 
resonerat i ditt fall så tänker vi såhär att... Ja, vi tycker att, för att vi ska nå någonstans, så är det ju 
rimligt att betala en summa som är över det vi normalt sett betalar om vi pratar i antal månadslöner. 
Alltså utgångspunkten är ju antal månadslöner i LAS, det finns ju paragraf 39 som reglerar antal 
månadslöner. Sedan är så att din månadslön är ju låg, även om man lägger på OB, så det får man ju 
också ta med i beaktandet. Och sedan är det ju en del andra saker, det här med att du har ett 
förtroendemannauppdrag - det ligger med i vågskålen också. Och då har vi resonerat i 
sammantagna termer om man tar din lön och ditt OB så hamnar man någonstans på 6.000kr och så 
tänker man att det vi absolut skulle, i undantagsfall, betala i antal månadslöner är 24. Normalt sett 
brukar vi landa på 10, 12, 15. Men om vi säger 24 då är vi uppe på cirka 140.000kr och så tänker vi 
ytterligare lite till för att liksom göra det här så... ja, men faktiskt komma med ett erbjudande som vi 
kan tycka är något så nära, i den här världen, rimligt. Då tänker vi... ja, men låt oss säga ett 
engångsbelopp på 150.000kr. Vi skulle kunna betala det som ett engångsbelopp som sådant. Det är 
så vi har resonerat. 

Fackligt ombud: Mm. Vi ajournerar oss igen. 

Larsson: Absolut. 

Paus —————————————————————————————————————————————


Jag: Jag kan börja med att säga att ni har gjort en uträkning utifrån min månadslön som baseras på 
17% av 22.000kr och då vill jag bara säga dels att jag är inne på mitt tionde år i verksamheten och 
bara för att jag jobbar 17% betyder det inte att jag inte har påverkats 100% av alla felaktigheter som 
vi har konstaterat under mötets inledande. Så att resonera i siffror på det sättet tycker inte jag är 
skäligt. 

Fackligt ombud: Ja, vi vill att ni tar med er det vi säger. Mot bakgrund av den situation vi har haft och hur vi 
har konstaterat och hur vi har resonerat om och så vidare så är det en särskild situation och det är också en 
förtroendevald och ni måste också ta hänsyn till att det är en låg procent. Det är klart, hade vi haft en 

�  av �10 11



heltidsanställd tjänsteman med medellön så hade det varit tufft för er att komma upp med 24 månader. Så är 
det ju, då hade vi suttit i en annan båt.


Larsson: Absolut. 

Fackligt ombud: Och då kan man säga att vi tycker att det inte är skäligt med 150.000kr utifrån att det 
skulle innebära att förtroendeuppdraget... ja, vi landar på 144.000kr utifrån att 6.000kr är månadslönen 
såsom ni har resonerat. Sedan kan man tänka sig att ni har kryddat det här litegrann utifrån att ni har kommit 
med 24 månader men någonstans måste vi se till verkligheten: var är vi, hur ser det ut, finns det ett 
ekonomiskt tillstånd att tillstå här också och framförallt att vi har en förtroendevald i fråga. Vi är absolut inte 
nöjda med ert bud. Vi ser en summa av minst det dubbla som skälig men vi har också beslutat att 
inte fatta något beslut här och nu utan vi vill att ni tar med de orden från oss och återkommer om 
huruvida ni ser en vidare möjlighet i att teckna överenskommelse utifrån det vi sade. Så får vi fundera också 
utifrån det här mötet, hur det känns och så. Ni återkopplar så fort ni har resonerat och så får vi ta ställning till 
er fråga. Om vi träffas igen eller kommunicerar på annat vis behöver vi inte konstatera här och nu. 

Larsson: Mm. Precis. Ska vi återkoppla till er båda eller till någon av er? 

Jag: Till båda. 

Larsson: Då tar vi med den frågan, beaktar den, funderar och så återkommer vi så fort... vi tar ett snack nu 
så det kan bli så att vi återkommer idag om vi kommer fram till någonting, annars blir det närmaste dagarna. 

Fackligt ombud: Yes. Har ni något mer att säga? 

Hildingsson: Nej. 

Larsson: Nej, egentligen inte. 

Fackligt ombud: Då avslutar vi. 

Larsson: Då avslutar vi för idag. 

Fackligt ombud: Vill du säga något? 

Jag: Nej. 
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