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Från
samtalsstunder
till stridssamtal

Iraj Yekerusta

- Så kan du inte säga! sa den informella chefen. Men personal fortsatte prata med varandra vid
samtalsstunder.
- Så kan du inte göra! sa chefen. Men personalen fortsatte göra precis så som det fungerade
bäst i arbetet.
-

Så kan ni inte vara! sa ledningen. Men personal fortsatte vara mer solidariska utan
ledningens godkännande.

Chefer och politiker gjorde precis det de var vana
vid att göra i Partille kommun. Ledningen satsade
på straff och splittring. Personal valde motståndets
väg.
Motståndet ledde dessa samtalsstunder till ett
varaktigt vardagssamtal. Både det första numret av
vår tidning och det här numret har en stark prägel av
samtalens struktur och dess utveckling på vår
arbetsplats. När första numret var klart attackerades
vår förening. Vi hann i sista stund ta kontakt med
tryckeriet och be dem att rama in pressmeddelandet
om avstängningen.
Artiklarna började med vår syn på
funktionsskillnader och vår kritik mot ledningen.
Men sista sidorna fylldes med att höja våra röster
mot brott mot yttrandefrihet på arbetsplatsen.
Idag har personalens vardagssamtal på arbetsplatser
förändrats. Ett hett ämne för dessa vardagssamtal är
chefernas korrupta beteende. Ett beteende som
försvårar arbetsförhållanden för personal och
livskvaliteten för utsatta individer.

Protesterna mot missförhållanden har spridit sig till
hela kommunen. Politiker och chefer som satsade
på att straffa personal genom att missköta
verksamheter har nu fått smaka på motståndets
kraft.
Men i grunden har det inte skett någon
förändring. Ledningen vänder sig fortfarande till
piskan och vi personal gör motstånd.
En av grunderna till en långvarig konflikt på
arbetsplatserna i Partille är det så kallade
årsarbetstidsavtalet som infördes i Partille år 2003.
Atbin Kyan tar upp denna viktiga fråga genom att
göra en kritisk granskning av årsarbetstidsavtalets
historiska bakgrund, dess funktion, syfte och
konsekvenser för oss personal.
Atbin visar att arbetsgivarnas systematiska försök
att effektivisera arbetsprocessen är en av grunderna
till svåra arbetsförhållanden och därmed dagens
konflikter på arbetsplatser.
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Lina Asplunds artikel om dagens pågående Lean
Production synliggör en annan aspekt av
effektiviseringsprocessen. En process som enligt
debatten i Partille Tidning kostar kring två miljoner
kronor för skattebetalarna. Lina visar tydligt att
projektet är långt ifrån den missvisande
propagandan om kvalitetsförbättringar. Det är detta
påstådda effektiviseringsprojekt som leder
personalens vardagssamtal till stridssamtal. Men en
annan faktor som utmanar personal är ledningens
policy. Med andra ord är det makthavarnas piska
som leder till personalens stridssamtal.
Pedagogiskt Arbete nummer två har nu inte enbart
en prägel av samtalets struktur, utan av dess aktör
också. Det handlar inte bara om ett samtal om hur vi
ska förbättra arbetsförhållanden. Det handlar om att
organisera sig för att försvara de grundläggande
rättigheterna. Linda Kreuzinger har skrivit en artikel
om våra demonstrationer utifrån ett sådant
perspektiv. Linda tar upp våra demonstrationsformer
vid olika tillfälle. Effekter av våra demonstrationer
har precis som effekten av Facebooksidan varit
många.
Ledningens attack mot oss och mot de försvarslösa
skedde i skuggan av ett långvarigt skådespeleri.
Personal kände till detta skådespeleri för länge
sedan. Höjdpunkten av detta smutsiga skådespeleri
var då chefer och politiker började ljuga
tillsammans. De började ljuga gemensamt för att
mörklägga sina gemensamma brott mot lagen om
meddelarfrihet.
Hade denna händelse skett utanför arbetsplatsen
skulle hela mediemaskineriet blivit rasande.
Skulle en journalist blivit avstängd från sitt jobb

på grund av sina åsikter skulle journalister höjt sina
röster om demokratin. Men så blev det inte i vårt
fall. I början, trots vårt försök, lyckades vi inte få ut
saken till media. Ingen ville skriva om det som
hände i Partille kommun. Vi satsade på vår egen
makt och tog kampen till gator och torg. Det var då
media började reagera. Catherine Holt tar en
tillbakablick över det som media skrivit om
händelseförloppet.
Det var stödgrupper och deras nätverk som spelade
huvudrollen för att sprida vårt budskap. E
facebooksida startades under de första timmarna då
jag och Atbin stängdes av från våra jobb.
Facebooksidan ”Stöd personalens kamp mot
förtryck i Partille” har idag förvandlats till en viktig
informationskälla om händelseförloppet. Den har
blivit personalens höjda röster för bättre arbetsmiljö
och för yttrandefrihet på arbetsplatser. Vi har i
samarbete med nätverket kring stödgruppen samlat
en del dokument från Facebook för att ge en
helhetsbild av det som hänt under tiden.
Under tiden mellan första och andra numret av vår
tidning har det hänt mycket. Personal som vände sig
till andra arbetsplatser och till allmänheten, fick ett
värdefullt stöd från olika håll. Ledningen i Partille
Kommun lyckades inte tysta ner personal genom att
stänga av oss från våra jobb.
Det var däremot Partille som fick sitt ansikte
förlorat. Idag symboliserar Partille kommuns logo
för många arbetande människor korruption, förtryck
och missförhållande. Den lilla rapporten om
Civilkuragepriset visar solidaritetens framgång. Ett
faktum som visar vägen till ett bättre liv och
förhoppningsvis till en bättre värld.
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Stoppa attacken
mot de försvarslösa!
Det fortsätter att bubbla under ytan i Partille kommun. Det är inte bara Atbin och Iraj
och deras kollegor som kämpar för bättre villkor. Protester mot Partille kommuns
politik ökar och det är många som höjer sina röster.
Det fortsätter att bubbla under ytan i Partille
kommun. Det är inte bara Atbin och Iraj och deras
kollegor som kämpar för bättre villkor för utsatta
samhällsgrupper. Protesterna mot Partille
kommuns politik ökar. Det är många som höjer
sina röster. Det pågår ett kollektivt motstånd mot
förtryck och mot nedskärningar.
Bara under denna månad har två chefer fått avgå på
grund av ”missnöje hos personal”. Ytterligare en
chef har lämnat sin arbetsplats ”frivilligt”.
Samtidigt har några personal och anhöriga utryckt
sina starka invändningar mot vård- och
omsorgsförvaltningens policy.
Precis när protesterna breder ut sig på
arbetsplatser i Partille avslöjas en skandal till. Två
modiga personal säger ifrån om missförhållandet
och går till media för att bryta tystnaden. De offrar
sina jobb och avslöjar vänskapskorruptionen en
gång till. Partille kommun håller på att bli ett
skakande exempel på missförhållande och
korruption.
Trots makthavarnas munkavel på Partille tidningen
har denna tidning tvingats att publicera många
insändare som avslöjar de breda pågående
protesterna mot kommunpolitiker.
Under rubriken ” Censur i Partille Tidning”
avslöjar en av insändarskribenterna hur tidningen
försökt avleda debatten om nedskärningar inom
äldreomsorg genom att lyfta upp
förvaltningschefens propaganda.
Politiker går från den ena verksamheten till den
andra och bjuder ”duktiga medarbetare” till
lunch och frukost. De berömmer sig själva och
beskriver hur bra vård, omsorg och skolor fungerar.
Till svar på dem skriver en fritidspedagog så här:
”Ursäkta mig, men från vilka källor hämtar han
den
informationen?
Från
utbildningsförvaltningens tjänstemän, andra
politiker eller skapar han den verklighet som är

mest bekväm för sig själv? Vi pedagoger som
utgör ryggraden inom utbildningen och
barnomsorg, är av en annan åsikt. Jag har två
färska exempel på kvalitetssänkningar på min
arbetsplats(...) Banalisera inte problemet genom att
hävda att det är en organisationsfråga”.
Återigen läser vi i Partille Tidningen en insändare
” Alliansen utmanar grundskolan i Partille” så här:
”Stomberg, du representerar en skolsyn som
genomsyras av ett företagsekonomiskt tänkande
som inte borde höra hemma i vår gemensamma
välfärd. Elever och föräldrar kallas för kunder och
ditt mått på framgång är hur långt
effektiviseringarna i skolans verksamhet kan
drivas utan att resultaten påverkas.
Jag vill bjuda in dig till min skola för att se alla
föräldrar i ögonen vars barn har särskilda behov
men inte får den hjälp de har rätt till på grund av
brister på resurser.”
Dessa är bara några exempel från den breda
kampen som ställer politikerna till svars och
utmanar allmänheten till motstånd.
Så länge som politikerna i Partille ser personalen
som tjänstefolk som ska göra som de blir tillsagda,
kommer det också att finnas modiga personal,
pedagoger, lärare och anhöriga som kämpar för att
ändra på det.
Även om politikerna inte tvekar att polisanmäla
personal eller bryta mot lagar för att tysta kritiska
röster, uppmanar vi personal, pedagoger, lärare och
föräldrar till elever och funktionshindrade att höja
sina röster mot nedskärningar, förtryck och
kommunens skrämseltaktik.
Det finns ett starkt motstånd mot förtryck och
korruption i Partille Kommun. Det är dags att sätta
stopp för politikernas cyniska attack mot
personalens grundläggande rättigheter och mot de
försvarslösa. Det är dags att bubblorna bryter ytan,
att det börjar koka. Det är dags att det dolda
motståndet visar sin verkliga kraft på Partilles
gator och torg.
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Många som lyssnade på Irajs tal, 1:a maj

Atbin på demonstrationen i Partille

utanför ett kommunfullmäktigemöte

torgmöte i Göteborg

Linda Kreuzinger

Från arbetsplats
till gator och torg

Demonstrationer, tysta manifestationer, störa
kommunfullmäktigemöten, flygbladsutdelningar, affisheringar, stödfest..
Många aktioner genomfördes i samband med våra
krav på demokrati och yttrandefrihet på
arbetsplatsen. Vi ville att Partille kommun skulle
avbryta den omänskliga avstängningen av Atbin
och Iraj.
Yttrandefrihet på jobbet utkristaliserade sig som
kärnfråga i protesterna mot Partille Kommun. Vi
anser att samhällets lagar om demokrati även ska
tillämpas på våra arbetsplatser. Bara ett par dagar
efter avstängningen mobiliserade vi människor för
dessa krav och vår första demonstration ägde rum
på Gustav Adolfs Torg i Göteborg.
Facken varnade både Iraj och Atbin från att delta i
manifestationen. Självklart valde Atbin och Iraj att
hålla sina anföranden inför arbetskollegor,
familjemedlemmar, vänner och andra som ville visa
sin solidaritet. Hur kunde en demonstration för
yttrandefrihet på arbetsplatsen vara något så
hotfullt?
Varje helg demonstreras det för hundratals olika
sakfrågor. Arbetsplatsen ses dock som en arena där

konflikten sköts mellan arbetsgivarens
representanter. De anställda förväntas vara passiva
och allt ska skötas i ett avskilt förhandlingsrum.
Men vad händer om konflikten är politisk? Om
kollegor på en arbetsplats kritiserar sina chefer,
som i vårat fall är politikerna i kommunen?
Arbetsplatsen må ses som något utanför samhället
men vi menar på att det egentligen är tvärtom. Så vi
fortsatte med högljudda demonstrationer även inne i
Partille centrum. Kravet för bl.a
arbetsplatsdemokrati och att Atbin och Iraj skulle
tillbaka till jobbet kvarstod.
Vi gick in på kommunfullmäktigemötet
och tog mikrofonen från politikerna, begärde helt
enkelt ordet som vi annars inte hade fått. Vi
kritiserade arbetsgivarens, kommunens, korruption.
Under flera tillfällen genomförde vi även så kallade
tysta demonstrationer med förtejpade munnar. Vi
protesterade utanför kommunfullmäktige mötet
med skyltar med våra krav och chefernas avgång.
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Vi fick tillrop från massa olika
håll i landet, personal i andra
verksamheter men även
organisationer som tidigare inte
hade skådat den sprängkraften
som låg bakom våra krav.
Atbin och Iraj fick priser för sitt
civilkurage och många är
inspirerade av våran kamp. Dessa
frågor är nämligen inga tomma
paroller, vi kräver rättvisa på
arbetsplatsen. En arena som berör
oss alla, varje dag.
Facket bortgjort
Cheferna var bortgjorda och
politikerna likaså, plötsligt
handlade frågan nämligen om mer
än en misslyckad avstängning. Atbin och Iraj är
hemma med lön och processen är långt ifrån
avslutad, även om Kerstin Nilsson från Kommunal
har gått runt och ljugit sig grön och blå i
verksamheter och hävdat motsatsen. Det är dock
många som har avslöjat henne trots att hon bjudit på
princesstårta. Hon kan fortsätta att tala om vikten att
bli medlem i facket men våra kollegor i Partille
känner till deras nära samarbete med arbetsgivaren,
resten är bara skådespel.
Idéerna för nästa aktion är många, så håll utkik
för du kommer få info i lokalpressen, på
offentliga platser, på facebook mm. för vad som
kommer att hända härnest. Vi kommer att

första demonstrationen i Partille

fortsätta belysa frågan om yttrandefrihet och
demokrati på arbetsplatsen.
Många är vana att aktioner långsamt tystas ner,
tillslut skriver inte media längre om händelserna
och till slut har alla glömt vad frågan gällde.
Men vi har inte glömt något och vi kommer inte
heller förlåta det orätt som Partille kommun har
gjort. Vi har våra egna kanaler att komma ut
med nyheter, denna tidning är ett levande
exempel på det. Vi har tänt en gnista och vill
hålla den levande. Vi har kommit igång med
föreningsarbetet och även hittat en kontorslokal i
Partille för att kunna närvara rent fysiskt när
kollegor och andra anställda vill komma i
kontakt med oss.
Vi skrämmer inte makten genom
att delta på första maj, vilket vi
också gjorde detta året och Iraj höll
ett fantastiskt tal inför tvåtusen
deltagare. Skrämma makten gör vi
bara genom att fortsätta kämpa och
bli fler. Vi kommer inte vika oss.
Demonstrationerna är bara en början
på den rörelse vi håller på att bygga.

första maj 2013
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Catherine Holt

Kommunens
personalpolitik
ifrågasatt i media
Efter att skyddsombudet Atbin Kyan i slutet av februari skickade ett kritiskt brev till
kommunpolitiker och chefer blev han och pedagogen Iraj Yekerusta avstängda från sina
arbeten i Partille kommun.

Dessa avstängningar har väckt starka protester
bland personal och allmänhet. Flera
demonstrationer och aktioner har hållits till stöd för
de avstängda och för rätten till yttrandefrihet på
arbetsplatsen. Det är inte första gången som kritisk
personal stängs av, sparkas eller på olika sätt
trakasseras av Partille kommun och andra
arbetsgivare.
Dessa brott mot yttrandefriheten uppmärksammas
dock sällan och för det mesta slutar dessa fall i
omplacering eller avsked. Irajs och Atbins vägran
att bli omplacerade eller utköpta, tillsammans med
personalens och allmänhetens solidaritetsaktioner
har dock riktat fokus på Partille kommuns
personalpolicy och flera artiklar har publicerats i
både lokala och nationella media.

I Partille Tidning den 25 mars berättar Atbin hur
det gick till när han blev avstängd: ”De frågade mig
om jag trivdes i Sverige och i Partille, jag svarade
ja och att mina barn är uppvuxna här. Sedan sa de
att jag anklagat kommunen för att vara korrupt...”
Iraj berättar i samma artikel att han blev inkallad
och frågad om han ”höll med sin 'landsman'” om
innehållet i brevet. När han svarade att han delvis
höll med blev även han avstängd. Först senare, när
avstängningarna uppmärksammats i media, fick de
höra att de inte hade skött sig på jobbet.
Personalchefen i media
Jan Wesa, Partille kommuns personalchef, verkar
ha blivit överrumplad av den mediala
uppmärksamhet avstängningarna har fått. Säkert
förväntade han sig inte att behöva försvara sina
handlingar offentligt. Kanske är det därför han har
uttalat sig motsägelsefullt i medierna.
I Göteborgsposten den 9 mars påstår Jan Wesa att
avstängningarna inte beror på det brev som Atbin
skrev, utan att Atbin och Iraj ”inte sköter sina
anställningar fullt ut”. ”De kommer för sent till
jobbet, lägger sig i chefens arbetsuppgifter och
uteblir från utbildningar.” När han får frågan varför
han kom just måndagen helgen efter att Atbin hade
skickat sitt brev svarar han dock: ”Det är klart att
brevet påskyndade att vi åkte upp dit.”
Trots att han hävdar att Atbin och Iraj inte sköter
sina anställningar påstår han också att han ännu
inte vet ”vem som har rätt eller fel i detta” och att
avstängningarna bara är en tillfällig åtgärd för att
påskynda arbetsgivarens utredning.
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I Partille Tidning den 11 mars säger Wesa istället
att skyddsombudet har blivit avstängd då han
”systematiskt motarbetat chefens möjlighet att
bedriva verksamheten”. Han säger också att
tajmingen är ”olycklig” på grund av att den ”kan
uppfattas som ett försök att tysta kritiken”. I
Göteborgsposten den 7 april står det att Jan Wesa
nu har ändrat sin uppfattning, där hävdar han att det
är ”nonsens att brevet skulle ha med avstängningen
att göra.”
Från att i början erkänna att brevet spelade in i
beslutet ändrar sig alltså Wesa efter att fallet har fått
uppmärksamhet. Tidningen Internationalen skriver
den 15 mars att arbetsgivarens taktik att i efterhand
presentera andra anledningar för avstängningarna är
vanlig ”när arbetsgivare vill komma åt obekväma
anställda”. I detta fall är det enligt Internationalen
dock ”pinsamt genomskinligt”.
Vision och Kommunal
Medan Stig Wendefors, ombudsman för Iraj
Yekerustas fackförening Vision har varit
konsekvent i media med att det saknas skäl för
avstängningen av hans medlem, har Atbin Kyans
fackförbund Kommunal tyvärr inte visat samma
tydlighet. I Kommunalarbetaren den 6 mars säger
Anders Hagberg, dåvarande ordförande för
Kommunal Väst, att han inte kan kommentera
något i dagsläget men att situationen ”är nog mer
komplicerad än den ser ut, det är vad jag har hört
från arbetsgivarens håll...” För detta uttalande får
Hagberg kritik i kommentarerna till artikeln på
hemsidan. En av de som kommenterar undrar
varför Hagberg väljer att kommentera på detta sätt,
trots att han säger sig inte kunna kommentera fallet.
En annan kommentar undrar: ”Är inte kommunals
syfte att kämpa för medlemmarnas rättigheter och
inflytande? Hur kan man ta ställning för
arbetsköparen i ett sådant fall?”
Delad personalgrupp?
I Partille Tidning den 11 mars står det att
personalen på Mellbygården har splittrats i två
läger sedan avstängningarna. Där står också att en
anställd i en kommentar på Partille Tidning har
hävdat att det är en minoritet och inte en majoritet
som står bakom sina avstängda kollegor.
Partille Tidning kontrollerar dock inte denna
anonyma nätkommentars trovärdighet och
glömmer att nämna den namninsamling på
arbetsplatsen, till stöd för Atbin och Iraj, som på
bara några dagar samlade arton underskrifter, det
vill säga omkring två tredjedelar av
personalstyrkan.

På förbundet arbetarsolidaritets hemsida den 1
april berättar en person från Stödgruppen för
Atbin och Iraj att det enbart är ”en ytterst liten
grupp” som försvarar ledningen. ”På alla
arbetsplatser finns det människor som inte vill ha
konflikter med sin chef...” berättar den anställde.
Protester från allmänheten
I Partille Tidningen den 25 april går det att läsa
om hur kommunfullmäktige i Partille körde ut
personal och allmänhet som försökte ställa frågor
till politikerna om avstängningarna.
Kommunfullmäktiges ordförande Inger René (m)
avbröt personalen från att ställa sina frågor och
tillkallade polis. Detta kritiserades efteråt av både
politiker och allmänhet som befann sig i lokalerna.
Lars Josefsson, som befann sig på mötet för
allmänhetens frågestund skrev i en insändare i
Partille Tidning den 28 april att han inte ens i sin
vildaste fantasi kunde föreställa sig att ”den
levande dialogen skulle kunna ersättas med
utvisningar och polisnärvaro.”
”Hur kan en av våra fullmäktigeledamöter tillkalla
polis i stället för att samtala?” Frågar han.
Den 30 maj skriver Partille Tidning en artikel som
visar att Partille kommun mellan 2010 och 2013
har stängt av 16 kommunanställda från sina jobb.
Artikeln jämför detta med Alingsås kommun, en
kommun i ungefär samma storlek som Partille där
bara hälften så många har blivit avstängda. Bara
några få har fått återgå till jobbet, medan de andra
har köpts ut, omplacerats eller avskedats. Anders
Hagberg från Kommunal menar att Partille
kommun missbrukar avstängningar som en
disciplinär åtgärd, när de i själva verket ska vara
en sista åtgärd.
Trots att sexton anställda har blivit avstängda på
mindre än tre år, är det bara Atbins och Irajs
avstängningar som har skapat så stor
uppmärksamhet och deras avstängningar kommer
nu sannolikt bli ett fall för Arbetsdomstolen. ”Jag
har svårt att se att det skulle kunna hanteras på
något annat sätt än att få det prövat i en domstol.”
Säger Stig Wendefors till Tidningen Vision den 5
juli.
Utan Atbins och Irajs envisa och modiga
vägran att acceptera omplacering eller att bli
utköpta, och utan kollegors och allmänhetens
solidaritetsaktioner hade Atbin och Iraj blivit
ännu två anställda i en undangömd och allt för
sällan ifrågasatt statistik.
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Klippt från facebook
Personal i Partille har startat
facebooksidan: ”Stöd
personalens kamp mot förtryck i
Partille Kommun”. Den har nu
blivit ett viktigt forum för
anställda som har fått nog. Här
är två uppdateringar som vi
uppskattar särskilt mycket och
därför vill återpublicera.

”En ovanlig sak med
personalens kamp i
Partille är att den nått en
politisk nivå. Saken är
inte begränsad bara till
en arbetsplats, och
diskuteras inte bara
bland chefer, utan såväl
mellan politiker som
bland kommunens
personal och
medborgare.
Detta är inte längre en
arbetsplatsfråga utan har
blivit en samhällsfråga.
Arbetsgivaren försöker
alltid isolera kampen till

"Vi är personal på ett LSS-boende
och medlemmar i Kommunal. En
del av oss har varit medlemmar
länge, en del blev medlemmar
nyligen, då avstängningen av vårt
skyddsombud fick oss att inse att
vi behöver ett skydd mot
arbetsgivarens personalpolitik. Vi
gick med i facket i tron att det
skulle få oss att känna oss säkrare.
Vi tänkte att ett medlemskap i
facket skulle ge oss trygghet. Vi
trodde att vi skulle bli medlemmar
i en organisation som stod på vår
sida och som skulle ha resurser
och möjligheter att försvara oss
om det skulle behövas. Tyvärr
känner vi oss inte säkrare av att
vara medlemmar i Kommunal.
När vårt skyddsombud och vår
metodutvecklare blev avstängda
på grund av ett brev till
politikerna trodde vi att facket
skulle agera snabbt och hårt. Men
den lokala fackrepresentanten vi
pratade med var istället skeptisk
till vår kollega. Hon frågade
retoriskt varför man är på jobbet,
för att sköta sitt arbete eller för att
klaga på chefen. Samtidigt sa hon

arbetsplatsen på olika
sätt, genom facket,
genom att använda
regler om sekretess mot
personal, genom att
splittra personalen. Men
arbetsplatserna är inte
isolerade öar, de är en
del av samhället. Att bli
enade på arbetsplatsen
och agera genom direkt
handling gentemot de
som har makten, är det
mest effektiva idag,
visar kampen i Partille.
Enligt den senaste
informationen har

att facket naturligtvis skulle göra
allt för att stötta vår kollega och
kräva att han kom tillbaka till
jobbet. Budskapet var dubbelt.
När fackrepresentanten på
regional nivå blev inblandad i
fallet fick vi nytt hopp. Vi tänkte
att han kanske hade ett perspektiv
som mer tydligt var på vår sida. Vi
tänkte att han inte hade en lika
nära relation till arbetsgivare och
chefer som den lokala
representanten verkar ha. Men vi
blev besvikna igen. Den regionala
ombudsmannen var noga med att
poängtera att saken hade två sidor.
Han såg det som sin uppgift att
lyfta fram även arbetsgivarens
perspektiv, inför medlemmar så
väl som i media. Vi upplever att
han indirekt misstänkliggjorde vår
kollega. Vi anser att facket ska
representera oss och vårt
perspektiv, inte arbetsgivarens.
Vårt skyddsombud har nu varit
avstängd i nästan tre månader. Det
händer ingenting! Arbetsgivaren
har kommit med några små löjliga
anklagelser. Tre punkter, varav två

förhandlingarna nu gått
upp till fackföreningarna
centralt och ny
förhandlingspart blir
arbetsgivarorganisatione
n SKL, Sveriges
kommuner och
landsting. Steget efter
detta är
Arbetsdomstolen.
Men, oavsett hur de
juridiska processerna
går, har det blivit tydligt
att den drivande kraften
inte är juridisk eller
facklig, utan direkt,
organiserat motstånd.”

handlar om att han lagt sig i
chefens arbete. Det är
skyddsombudets uppgift att lägga
sig i chefens arbete om chefen gör
fel eller bryter mot regler! Facket
går med på deras cirkus. Vi hade
ett möte med facket om vår
arbetsmiljö, som självklart blivit
dålig efter det som hänt, men där
fick vi inte ta upp avstängningen.
Vår kollega har inte fått närvara
på förhandlingarna och har
fortfarande inte fått ut
förhandlingsprotokollet. Folk på
jobbet är rädda för att säga sin
åsikt. Det har blivit alldeles tyst.
Det är uppenbart att vår kollega
blivit avstängd på grund av sina
kritiska åsikter mot arbetsgivaren,
och att facket indirekt går med på
det. Vi som personal står själva.
När facket verkar vara närmare
arbetsgivaren än personalen har
det tappat sin funktion. Det är väl
vi medlemmar som ska styra
facket och inte tvärt om?! Vi har
inget förtroende för Kommunal
längre. Nu går vi ur.
//Personal på Mellbygårdens LSSboende, Partille"
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Iraj och Atbin mottog
pris för civilkurage
Den 12 oktober varje år firar SAC Syndikalisterna Civilkuragets dag till minne av
den fackliga aktivisten Björn Söderberg som mördades av nazister i sitt hem 1999.

Iraj och Atbin vid utdelningen
2013 års mottagare av
Civilkuragepriset är Atbin Kyan
och Iraj Yekerusta på
Mellbygården i Partille.

pedagogisk förening tillsammans
med anhöriga och har vid flera
tillfällen skrivit brev till
kommunledningen om de
förändringar vi vill se. När våra
idéer spreds och personal på andra
verksamheter började prata ihop
sig, svarade ledningen med att
plötsligt stänga av mig och Atbin
Kyan, säger Iraj Yekerusta.

– Trots stora personliga risker har
de vågat stå upp för sina åsikter
om verksamheten. De har haft
anställdas, brukares och anhörigas
bästa för ögonen och kämpar
– För oss handlar det om att bryta
fortfarande för en mer demokratisk
en tystnadskultur och
arbetsplats, säger SAC:s
Civilkuragepriset är ytterligare ett
generalsekreterare Liv Marend.
tecken på att kommunen
misslyckats med att isolera oss.
Den här frågan handlar verkligen
– Vi jobbar med utsatta människor
om civilkurage. Det är vi i
och vår personalgrupp har velat
personalen som själva säger ifrån,
utveckla pedagogiken. Vi är
säger Iraj.
övertygade om att det är viktigt att
lyssna på personalens erfarenhet av Motiveringen till 2013 års
arbetet med de individer det
civilkuragepris lyder:
handlar om.
”Atbin och Iraj har målinriktat och
Vi har därför skapat ett
systematiskt arbetat för en
dokumentationssystem, bildat en
demokratisk arbetsplats, där det

inte råder tystnad och alla är
delaktiga i beslut och processer. De
har byggt upp ett enat
arbetarkollektiv, som har haft allas
bästa för ögonen - såväl brukares
och anhörigas som anställdas. De
har inte låtit sig tystas, trots att de
blivit motarbetade av ledningen.
I en tid där det blir allt mer tydligt
att våra arbetsplatser inte omfattas
av resten av samhällets
demokratiska uppbyggnad, har
Atbin och Iraj modigt och
oförtröttligt tagit upp kampen mot
tystnadskulturen som råder på
arbetsplatserna.
Iraj och Atbin är värdiga mottagare
av civilkuragepriset till minne av
Björn Söderberg. Vi hoppas att fler
följer deras exempel och bryter
tystnaden på arbetsplatserna. Vi
behöver alla ta ställning och stå
upp för det vi vet är rätt. Det är att
visa civilkurage.”
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Iraj

Atbin

Det är en stor glädje att stå här och ta emot
civilkuragepriset. Det är en stor glädje att stå här
och minnas Björn Söderberg som offrade sitt liv i
kampen mot nazism och för ett annat samhälle.
Nazismen, är kapitalismens ociviliserade ansikte.
Nazismen tystar ner motståndet på ett brutalt och
blodigt sätt. Arbetsplatsens tysta diktatur är
kapitalismens civiliserade ansikte, eftersom den
döljer sitt brutala förtryck under en demokratisk
täckmantel.

Tack för ert stöd och detta värdefulla pris. Först
och främst vill jag här minnas Björn Söderberg
som mördades av nazister i sitt hem 1999. Han
vågade stå på sig och fick betala med sitt liv.
Nazism är en symbol för kapitalismens öppna
terror, ett medel som ofta används när ekonomin är
i kris med syfte att rädda kapitalet genom att skapa
förvirring, splittring och motsättningar mellan
löntagare. Kampen mot nazismen går främst
genom kampen mot den samhällsstruktur som
skapar orättvisor och delar människor i rika och
fattiga.

Vi började våra protester på arbetsplatsen för att vi
ville ha bättre arbetsförhållanden. Men ledningen i
Partille kommun satsade på splittring och straff för
att bibehålla tystnadens kultur på arbetsplatsen.
Motståndet visade vägen. Vi organiserade oss i
form av en arbetsplatsförening. Men kommunens
högsta chef kom till verksamheten och stängde av
oss från våra jobb efter ett öppet brev till chefer och
politiker.
Och idag efter snart åtta månaders avstängning,
pågår en förhandling mellan arbetsgivaren och
fackförbundet på central nivå. Vet ni vad
förhandlingen handlar om? Den handlar inte om
yttrandefrihet. Utan den handlar om att om jag har
varit frånvarande på något möte och om någon chef
blivit berörd av mina svarta ögon när jag kritiserat
deras brutalitet.

Arbetsplatserna är den viktigaste arenan där man
kan organisera kampen mot orättvisor med
perspektivet att skapa ett mänskligt samhälle. Jag
hoppas att detta pris kan påverka individer och
kollektiv i samhället, få dom att organisera sig och
kämpa mot dom orättvisor vi konfronteras med dag
för dag.

Det var den gemensamma direkta handlingen som
fick ut kampen till gator och torg. Det var den
gemensamma direkta handlingen som gav oss
möjlighet att nå er och få ett värdefullt stöd i hela
samhället.

I dagens samhälle kan vi i viss utsträckning
uttrycka våra åsikter, demonstrera osv. Men när det
kommer till arbetsplatsen råder tystnadskultur. En
diktatur som övervakar, kontrollerar och straffar
den som vågar höja sin röst. Arbetsplatsernas
makthavare mobiliserar sina institutioner, gör varje
kamp till ett individuellt isolerat personalärende
och tystar till slut dom kritiska röster som funnits
kvar.
Varför är det så? Helt enkelt därför att
samhällsordningen, vilken de representerar, vilar
på att det är ordning på arbetsplatserna. Här ska
man vara lydig, tyst och acceptera deras villkor och
inte gå utanför ramarna. På grund av just detta är
det viktigt att alla så kallade ”individuella
personalärenden” blir hela personalens ärenden.
Det är viktigt att varje kamp lyckas bryta
isoleringen, komma ut på gatan och utmana den
politiska apparaten. När dessa kamper förenas, det
är först då, en rörelse uppstår, som kan på riktigt
utmana samhällets maktordning. Vi måste jobba för
en sådan rörelse.

Tänk om en grupp arbetare på sin arbetsplats kunde
skaka vissa delar av samhället, då kan naturligtvis
hela arbetarklassen omvandla dagens klassamhälle
till ett annat samhälle. Ett samhälle, där, ”av var
och en efter förmåga och åt var och en efter behov”
råder. Motståndet kommer visa vägen till detta
samhälle. Vi behöver ett kollektiv motstånd. Vi
behöver en civilkuragekultur som konfronterar
tystnadens kultur på våra arbetsplatser.

Jag vill tacka alla som stödjer vår kamp. Alla som
sprider vår sak och aktivt deltar i demonstrationer.
Jag vill tacka stödgruppen och dess nätverk utan
vilka vår kamp hade blivit isolerad och tystad. Jag
vill även tacka dom som i andra städer visat sin
solidaritet genom att samordna
stöddemonstrationer och gjort detta till en nationell
sak. Det här priset bekräftar att kampen fortsätter
och är vid liv, idag mer än någonsin.

Nazismens politik är att tysta ner motståndet med
vapen. Arbetsköparens vapen för att tysta ner oss är
deras politik. En politik som splittrar en kollektiv
kamp genom att förvandla den till enskilda
personalärende med juridiska lösningar. Det är ett
sätt att förtrycka och eliminera den gemensamma
direkta handlingen.
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Om
årsarbetstidsavtalet
I början på 1990-talet började man tala om flexibel
arbetsorganisation med flexibla arbetstider. I radio
och tv debatterade man intensivt om den nya
epoken. Forskare och experter talade om det nya
postmoderna samhället där den nya rationella
flexibla arbetsorganisationen skulle lägga grunden
för folkets lycka. Detta beskrevs som miraklet som
skulle ge arbetaren mer fritid. Man menade att alla
skulle vinna på det om man hade en
individualiserad form av arbetstider och
arbetsvillkor.
I enlighet med denna propaganda tvingades
löntagarna så småningom jobba enligt den nya
flexibla arbetstiden. I Partille liksom många andra
platser blev det personal inom vård och omsorg
som fick smaka på den nya ”hälsosamma” flexibla
arbetstiden (årsarbetstidsavtalet), som trädde i kraft
den första januari 2003. Nu, efter tio år av stress
och konflikter på arbetsplatserna rörande
årsarbetstidsavtalet har Partille kommun blivit
tvungen att se över detta avtal .
För att ursprungligen få löntagare att gå med på
detta avtal beskrev både facket och arbetsgivaren
avtalet som en unik möjlighet för fler att få fast
anställning, heltidssysselsättning och framförallt att
löntagarna skulle få möjlighet att styra sina jobboch ledighetstider. På detta sätt skulle de få planera
sin fritid och njuta av livet. Vidare skulle den
anställdes ökade delaktighet och självbestämmande
skapa bättre arbetsmiljö och välbefinnande. Har

Atbin Kyan

verkligen årsarbetstidsavtalet givit löntagarna det
arbetsgivarna och facket målade upp?
Gällande fast anställning och
heltidssysselsättning har arbetsgivare efter detta
avtal bara anställt på vikariat och deltid. Ofta på
75 % med resterande 25% som plustimmar. Alltså,
en anställningsform på 75% men i praktiken ett
jobb på 100 % och ibland även mer än så. Därmed
ett yrke som omfattar 100%, men utan att ge rätt
till exempelvis ett bolån grundad på 100%
anställning.
Enligt avtalet är det arbetsgivaren som fastställer
bemanningsbehovet och arbetsgruppen ansvarar
för att anpassa bemanningen till detta behov.
Arbetsgruppen ska även ha beredskap att hantera
såväl planerad som oplanerad frånvaro. Vad
innebär detta i praktiken för personal och för
arbetsgivare?
Schemaläggning i praktiken: Personalgruppen
ska alltså önska sina tider och dessa får inte
kollidera i schemat naturligtvis. Det faktum att
anställda jobbar under olika skift skapar dock
svårigheter i kommunikation kring detta.
Samverkan för effektivt schemaläggande
resulterar i slutändan att chefen själv lägger ett för
personalen oönskat schema. Tendensen att många
väljer att jobba med den man trivs bäst med
skapar vinnare och förlorare och lägger
framförallt grunden för grupperingar, splittring
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PEDAGOGISKT ARBETE #2
Eftersom schemat ska godkännas av chefen,
används det ofta som ett medel för att straffa de
som är kritiska i verksamheten. Chefen har totalt
fria händer att med ändringar i schemat belöna den
ena och bestraffa den andra. Detta chefsutövande
leder till favoriseringar. Det finns gott om exempel
där schemat i första hand blir anpassat efter chefens
favoriters privatliv. Denna favoritgrupp får också i
uppgift att bevaka de andra.
Ett annat problem uppstår då personal ska ha
beredskap att ”hantera såväl planerad som
oplanerad frånvaro eller behov”. I praktiken
innebär detta att personalen ska vara tillgänglig
dygnet runt och redo att hoppa in och jobba när
som helst. Gör man inte detta blir man ”den som
inte ställer upp”. Straffet blir att man får sämre
poäng vid prestationssamtalet där chefen har den
totala makten att tolka allt efter sitt behag.
Långsiktigt jobbar man då i åratal med sämre
lönehöjning än chefens favoriter.
När verksamheten inte är bemannad, vilket ofta är
fallet, måste personal hoppa in och jobba mycket
extra vilket resulterar i sparade plustimmar. Denna
taktik används inom både äldreomsorgen och
verksamheter inriktade mot funktionshinder.
Personal blir alltså tvungna att jobba snabbare och
hårdare än normalt för att hinna med alla

behövande. Men när de vill ta ut sina plustimmar i
form av ledighet blir det problematiskt.
Ledighet får man i enlighet med chefens
tillfredsställelse av ens prestation. Alltså om man
svarat i telefon, varit lydig och hoppat in på kort
varsel. Trots det är den dominerande policyn att
chefen tar bort rader ur schemat så att de som har
plus jobbar mindre när det passar chefen, vilket i
praktiken leder till oönskad ledighet.
Årsarbetsavtalet har inte blivit som arbetsgivaren
och facket propagerade. Det har bara orsakat
konflikter och splittringar bland personal och har
förvandlat en redan begränsad fritid till ett helvete.
Vi måste även utanför jobbet vara i beredskap och
tänka på vad vi ska hitta på om telefonen ringer. Vi
måste lägga schemat, korrigera det, bevaka det
ständigt, aldrig missa chefens eventuella
förändringar och framförallt ha koll på att våra
arbetade timmar inte plötslig försvinner ur
systemet.
Detta har blivit en oerhörd stressfaktor och
ohälsofrämjare bland personal och å andra sidan en
guldgruva för arbetsgivaren, som gör besparingar
genom att mer och mer flytta över ansvar till
personal.
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Det är inte första gången som arbetsgivaren
tillsammans med facket gör så. Vi har varit
många som under dessa åren vänt oss mot facket
och fått svaret att ”arbetsgivaren leder och
fördelar arbetet”. Med andra ord: gilla läget
eller sök nytt jobb.
Det viktigaste för arbetsgivaren är att vi ska jobba
snabbare och längre. Även där de talar om
arbetsmiljö, delaktighet och medbestämmande
tänker de i första hand på hur de kan höja
produktiviteten. Med andra ord hur de kan pressa ur
så mycket som möjligt utan någon form av
motstånd från vår sida. Detta är inget nytt fenomen.
Principen om arbetstidsplanering handlar i
slutändan enbart om att få oss att jobba så mycket
som möjligt för så lite i möjligt i lön. Detta
förskönas och slås in i olika fina förpackningar
liksåm delaktighet, medbestämmande,
självkontroll, rationalisering. Detta gäller överallt
oavsett var man befinner sig i världen.
Redan i slutet av 1800-talet kom man på allvar att
ta upp arbetets organisation och dess
effektivisering. I spetsen av denna rörelse verkade
arbetsgivarnas förebild, Frederik W. Taylor från
USA (1856-1916). Han började experimentera med
hur man genom mätning, kartläggning,
specialisering och träning kunde urvinna maximal
prestation ur arbetarna.
Enlig Taylors teorier skulle man med tid- och
rörelsestudier finna lagar och metoder för att kunna
effektivisera arbetet.
Han utgick, som alla
arbetsgivare, från uppfattningen att det finns två
former av fusk hos arbetarna: naturligt och
systematiskt fusk och det värsta var enligt honom
det systematiska fusket. Vidare skrev han att detta
berodde på hur ansvaret var delat mellan arbetare
och ledningen.
Då arbetarna, enligt Taylor, hade kontrollen
över arbetet kunde de fuska systematiskt utan

att arbetsgivaren fick veta någonting. Han
menade att man måste överföra kontrollen och
planeringen av arbetet till ledningen och skapa en
hierarkisk organisation på arbetsplatsen.
Denna organisationsform la senare grunden för
det ”löpande bandet” som tvingade arbetarna att
jobba efter ett bestämt tempo som arbetsgivaren
bestämde och tyckte var lämpligt och lönsamt.
Sedan 1970-talet fram till början av 1990-talet har
många förändringar skett inom arbetslivet.
Tekniska förändringar har gjort det möjligt för
arbetsgivare att ha ännu mer kontroll över sina
arbetare och öka produktiviteten genom att gå över
till mer flexibla arbetstider och arbetsvillkor . Men
den här gången har man tvärtemot Taylors ord mer
och mer börjat lägga ansvaret på löntagaren genom
självplanering, självstruktur och eget ansvar för
arbetet gentemot en övervakande arbetsgivare.
Detta har skapat ännu mer obalans mellan
arbete och fritid. Idag är vi tvungna att ta med
jobbet hem. Medan fritiden sägs vara en
återhämtningszon blir den det enda utrymmet
för planering av den kommande arbetsdagen
med starkt negativa konsekvenser för privatlivet.
Det påverkar oss som löntagare och alla runt
omkring oss.
Alla är överens om att sedan mitten av 1980– talet
har den psykiska ohälsan bland löntagare ökat
dramatiskt. Idag förekommer det mer än någonsin
stressrelaterade sjukdomar, ökad trötthet,
sömnbesvär, depressioner och oro på grund av högt
tempo på jobbet.
Egentligen är det inte fel på varken den avancerade
tekniken som används i arbetslivet eller att man ska
organisera sin arbetstid. Problemet ligger i det att vi
har en samhällsstruktur som istället för att använda
tekniken för människors välbefinnande och
behovstillfredsställelse endast söker maximera
vinster. Detta behöver ändras.
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Lean är
inte clean
Partille kommun har börjat införa något som kallas
”lean production”. Vad betyder det? Ordet ”lean” är
engelska och betyder smal eller mager. Lean
production betyder alltså ”smal produktion”. Det är
en teori som kommer från den japanska bilindustrin,
och som handlar om att man ska hitta och ta bort allt
som anses onödigt i en organisation.

Lina Asplund

personalen att få tag på varandra när man var ute hos
brukarna. Lösningen var att personalen fick en
mobilväska att ha på bältet. Då kan man märka när
mobilen ringer, även om den är på ljudlöst. Resultatet
blev att det är lättare att få tag på varandra nu.

Administratörerna fick oklara önskemål om vad som
skulle göras, saker som skulle fixas kom på post-itI fabriker där det handlar om att tillverka bilar kan det lappar eller i korridoren. Det gjorde arbetet för
till exempel vara att de som skruvar fast däcken administratörerna svårare. Lösningen blev helt enkelt
ibland måste gå och hämta mer muttrar. Det ses som ett beslut om att alla uppgifter ska komma genom een onödig rörelse som ska bort.
post. Det har gjort att administratörerna är mindre
stressade och har ökat kvaliteten.
Istället för att någon reser sig upp och hämtar
någonting, vill man hitta lösningar att effektivisera, så
att den som jobbar aldrig behöver avbryta arbetet och
gå iväg. På det sättet hinner man göra fler bilar på
samma tid, och företagets vinst ökar. På wikipedia
sammanfattas det som ”Mer värde för mindre arbete”.
Men Partille kommun är ingen bilfabrik. Inom vårdoch omsorgsförvaltningen jobbar vi inte med
produkter utan med människor. Så hur har man tänkt
att använda den här teorin?
På Partille kommuns hemsida kan man hitta ”Goda
exempel från Vård- och omsorgsförvaltningens Leanarbete våren 2012”. Där står det om fyra goda
exempel. På Kullegården var ett medicinskåp stökigt
och ostrukturerat. Lösningen var att organisera upp
det och sätta upp tydliga listor, vilket gjort
beställningen av behovsmedicin enklare och säkrare.

Det sista exemplet handlar om Finngösa
sattelitboende. De som arbetade där kände en
osäkerhet kring gruppen, angående lojalitet och
dokumentation. Lösningen var att prata med
varandra. Dessutom förbättrade man
dokumentationen, så det blev tydligt vad som var
överenskommet. Resultatet blev att osäkerheten
På hemtjänstområde 1 Forellen var det svårt för minskat och att gruppen litar mer på varandra!
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Dessa exempel är ju jättebra. Men kan tyckas
ganska självklara. Det handlar om att prata med
varandra och att ändra på dåliga rutiner. Det
handlar framför allt om att lyssna på de som
arbetar. Det är vi som är ute i verksamheterna som
får hantera saker som inte fungerar.
Det är vi som spenderar mest tid med brukarna och
bäst kan se vad som behövs. Nog har
hemtjänstpersonalen säkert tänkt på vad som inte
fungerar och varför, och hur man skulle kunna göra
istället. Att ha en mobilficka och ha mobilen på
ljudlöst är en jättebra idé. Att ha tydliga rutiner och
bra dokumentation är viktigt för att arbetet ska
fungera.
Självklart är det bättre om saker som behöver fixas
finns samlade på ett ställe. Det som är konstigt är
att det kallas ”lean”. Det skulle istället kunna kallas
”lyssna på oss som jobbar”. Men då kanske det inte
vore lika lockande för kommunen?
Behöver vi verkligen dyra konsulter för att lösa
dessa små problem i verksamheterna? I Partille
Tidning kunde vi den 5 juni läsa om hur mycket
lean-projektet kostar kommunen. Vård- och
omsorgsförvaltningen har anlitat konsultföretaget
Acando för att införa Lean. Projektet inleddes 2011
och hittills har Acando fakturerat 1,7 miljoner
kronor för arbetet. Varje konsulttimme kostar 1 550

kronor, plus moms. Kanske hade dessa pengar
kommit bättre till användning om de hade gått
direkt till verksamheterna?
Att införa ”lean production” är en trend i
kommuner just nu. ”Lean production” innehåller
flera delar, där effektivisering bara är en. I en
bilfabrik är det ganska givet vad ”Mer värde för
mindre arbete” betyder. Att kunna göra fler bilar
helt enkelt. Men vad betyder ”mer värde” när det
handlar om människor?
Har Partille kommun diskuterat vad ”mer värde”
betyder för människorna vi arbetar med? Eller
betyder ”mer värde” att vi ska göra mer jobb på
mindre tid, precis som i bilfabrikerna, för att spara
in pengar åt kommunen?
De två sätten att se på ”mer värde” är helt olika.
Effektiviseringar går inte att göra på samma sätt när
det gäller människor som när det gäller bilar. De
individer, vårdtagare, brukare, vi arbetar med är
inte saker som ska monteras ihop eller få sin blöja
bytt på kortast möjliga tid. De är människor.
Människor som behöver vår tid, vår hjälp, vår
mänskliga närvaro.
Så vad betyder det när Partille kommun håller på
att införa ”lean production”?
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Ett brev
till ansvariga politiker
Vikarier säger ifrån om särbehandling och den hårda personalpolitiken

Vi som skriver detta brev är anställda inom Partille
Kommun och har haft långvikariat på
Mellbygårdens gruppboende. Vi har varit med om
förra årets konstiga ombyggnation som ledde till
en tuff arbetssituation, då vi som alla andra
personal gjorde stora insatser för att de utsatta
individer vi jobbar med inte skulle bli drabbade.

Mellbygården. Men nu har, enligt honom,
”problemet” försvunnit. Han säger vidare att
ledningen har lagt fram en handlingsplan och alla
är nöjda med den. Vilken handlingsplan pratar
personalchefen om? Vi har före avstängningen
aldrig sett eller upplevt någon konflikt eller
personalproblem under den tid vi jobbat här.

Vi har lärt oss mycket av den erfarna personalen
och det välfungerande pedagogiska arbetssättet på
denna verksamhet. Under den tiden vi jobbat här
har vi aldrig upplevt något ”personalproblem”.
Men vi har upplevt att kommunledningen har
misskött verksamheten. Vi gav vårt stöd till vår
pedagog och vårt skyddsombud eftersom deras
kritik till ledningen var, enligt det vi har upplevt på
jobbet, helt berättigad. Samtidigt anser vi att
avstängningen av dem på grund av brevet och
deras åsikter är ett brott mot yttrandefriheten.

Under den tid vi jobbat på denna verksamhet har
ledningen misskött verksamheten och svarat på
varje kritik med repressalier. Trots detta har
Mellbygården varit en verksamhet med ett
välfungerande pedagogiskt arbetssätt som skapat
bättre livskvalitet för utsatta individer. Men det
verkar som att ledningen och politiker inte bryr sig
om dessa individer och gör vad som helst för att
tysta ner personal och bli av med oss som kritiserat
dem. Personalchefen försöker förmedla en
missvisande bild genom att förvandla frågan om
demokrati på arbetsplatsen till ett påhittat
personalproblem!

Vi har, likt andra långtidsvikarier som har stöttat
våra avstängda kolleger, fått information från
ledningen om att vi inte får förlängda vikariat trots
att vi har satsat på verksamhetens utveckling och
påbörjat relevanta utbildningar. Allt tyder på att
chefen betraktar oss som obekväma och att hon vill
bli av med oss. Vår chef har upprepade gånger
hävdat på våra möten att hon inte varit delaktig i
avstängningen av våra kollegor och att hon inte vill
ta ställning till denna händelse.
Ändå märker vi att vi blir särbehandlade på grund
av att vi har tagit ställning för våra avstängda
kolleger. Det är beklagligt att ledningen fortsätter
med sin hårda personalpolicy mot oss som har en
osäker anställningsform. Det är också
förvånansvärt att personalchefen försöker ge en
bild av vår verksamhet som inte stämmer med det
som pågått här på vår arbetsplats.

Ledningen driver en policy enligt vilken chefen
favoriserar några personal och ger dem informella
roller för att skapa en övervakningsmetod och en
kultur av angiveri inom verksamheten.
Vi förstår att många av våra kollegor måste hitta en
kompromiss för att överleva. Men vi som inte
accepterar att tystas ner har blivit utsatta för ett
systematiskt förtryck under de senaste månaderna.
Detta fortsätter för att tysta ner personal och
utesluta de frispråkiga från arbetsgemenskapen.
Det har inte blivit ”bra” efter avstängningen.
Däremot har man lyckats bra med att tysta folk.”
Catherine Holt & Lina Asplund

Kommunens personalchef har i sin senaste intervju
med Partille Tidningen sagt att det har funnits
problem med personal under lång tid på
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Ordförande för vård och
omsorgsnämnden
replikerar

Tack för ert brev, kan konstatera att det finns olika bilder
av Mellbygården, vad som hänt och händer där.
Från politiken är det självfallet så att de som bor på
Mellbygården är prioriterade, det är medborgare med
omfattande behov som behöver samhällets hjälp och
stöttning, verksamheten bedrivs ju för dem och
inte för någon annans skull. Det är min bestämda
uppfattning att denna syn delas av de chefer som jag har
kännedom om.
Vilka vikariat som förlängs har jag ingen insyn i eller
synpunkter på, men det är oerhört viktigt att alla berörda
nu fokuserar på verksamheten och de boende.
Kan också konstatera att chefen har till uppgift att leda
och fördela arbetet i enligt med gällande lagar och avtal,
om man som arbetstagare har svårt att förlika sig med
detta kan det vara så att man gör ett bättre arbete på en
annan arbetsplats, till fördel för både kunder/brukare och
en själv.

Jonas Mårdbrink

MVH Jonas Mårdbrink
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Avstängningen,vänskapskorruption &
missförhållanden
i Partille Kommun
I april 2013 gör stödgruppen en längre intervju med den avstängda pedagogen Iraj
Yekerusta. Detta är ett utdrag ur intervjun som avslöjar det förtryck personal och
utsatta står under.

Iraj Yekerusta

GP har skrivit att facket tittar på möjligheter
för skadestånd. Vad är sambandet mellan
skadestånd och omplaceringen?
Jag vet att facket har synpunkter om skadestånd på
lokal nivå. Men om detta sker i samband med en
omplacering blir saken helt annorlunda. I praktiken
innebär det att jag ska acceptera vissa brister som
en grund för min avstängning som senare reduceras
till en omplacering. Gentemot detta ska jag få
skadestånd för att arbetsgivarens åtgärd varit för
hård.
Om jag tolkar det rätt är detta en utväg för
arbetsgivaren. För mig innebär detta en ”affär” där
mina kollegors förtroende och de utsatta
individernas rättigheter blir till salu. Nej, jag och
min familj har bestämt oss att lämna vårt hus och
bil till banken och stå på oss. Det här är en
mänsklig fråga.
Om arbetsgivaren har en sådan möjlighet att trots
allt strunta i det hela och göra vad de vill, låt gå att
detta händer. Jag är säker på att de sociala

Demonstration i Partille

konsekvenserna av det i arbetslivet är mer värda
än dess skador i mitt privata liv.
Hur känns det att befinna sig i en sådan
situation?
Svårt att sätta ord på det. Det känns väldigt tungt
och orättvist. Mitt på en arbetsdag kommer
personalchefen tillsammans med avdelningschefen
till LSS boendet och stänger av Atbin och mig från
jobbet med ett kränkande bemötande.
Han hade brevet i handen och ställde några
kränkande frågor. Sedan sa han att arbetsgivaren
inte har förtroende för mig. Nu efter sex veckor
sitter jag på en förhandling för att försvara mig mot
anklagelser som saknar någon grund. Anklagelser
såsom att jag inte utfört någon arbetsuppgift och att
jag inte varit närvarande på något möte. Det känns
orättvist och tungt eftersom om det handlar om
sådana små saker hade de tid på sig för någon
tillsägelse.
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Men de har inte ens bevis för det de anklagar mig
för. Det känns som att det hela bara är en dålig
cirkus som personalchefen och avdelningschefen
driver i samarbete med andra aktörer.
En annan del av denna cirkus är politikernas roll.
Det verkar som om att de har gett order för en
sådan handling. Därför är de helt tysta och tar inte
ställning till en viktig fråga som egentligen handlar
om yttrandefriheten.
Hade fackförbundet kunnat agera på ett
annat sätt?
Fackförbundet är en del av de formella
institutionerna för samarbete med arbetsgivaren.
Det visar min erfarenhet nu. Naturligtvis har det
stöd som vi fick från allmänheten och kollegor
samt uppmärksamhet i media gjort att de inte kan
göra upp hur som helst.
Först avstänger de oss på grund av brevet, till och
med skickar brevet till facket som grund för
avstängning. Sedan när kritiska röster höjs om
demokrati på arbetsplatser, backar de och satsar
istället på att hitta anklagelser för att kunna
rättfärdiga sitt allvarliga brott mot yttrandefriheten.
Det har sagts att det har varit problem i
verksamheten länge och att de nu utreder
problemen?
Det har inte varit något problem som skulle
utredas. När tidigare chefen lämnade vår
verksamhet fick jag huvudansvaret på
verksamheten. Tillsammans med personal och en
tillfällig chef jobbade vi med en handlingsplan om
hur man ska förebygga det som hände under den
tidigare chefen. Vi jobbade så i ett och ett halvt år
och klarade svåra situationer. Bland annat när vi
blev indelade i fem olika verksamheter vid en
dåligt planerad renovering av boendet.
Arbetsgivaren tackade mig och personalen vid
flera tillfällen för ett gott samarbete. Vi har varit
den enda verksamhet i Partille kommun som
lyckades genom pedagogiskt arbete minska
boendes medicin och ta bort nästan helt och hållet
alla vid behovsmediciner som annars användes
jämt. Så det fanns inte något problem att utreda.
Men idag har de troligen lyckats skapa
grupperingar genom att backa upp osäkra personal
som har haft problem med bemötande och det

pedagogiska arbetssättet. De har haft ett intensivt
sökande efter brister på mitt och Atbins
arbetsområde. Men har inte hittat något som man
kan sparka någon för.
Ett annat exempel är deras frågor om kvitton och
det ekonomiska system vi hade inom
personalgrupper för att hantera individers pengar.
Deras frågor visade att de inte kan systemet och
har blandat ihop olika ansvarsområden.
Arbetsgivaren hade alltså intensivt letat efter de
vanligt förekommande bristerna för att kunna
styrka anklagelsen att vi missköter vårt jobb. Det

var detta desperata sökande efter fel arbetsgivaren
kallade för utredning. Resultatet blev att de kom
med några påhittade punkter för att visa att jag inte
sköter mina tider eller jag har inte gjort någon
arbetsuppgift och liknande saker som inte kunde
styrkas. Tvärtom la jag fram bevis som vände dessa
punkter mot ledningen.
En annan punkt som personalchefen tagit upp vid
intervju med media är att jag lägger mig i chefens
jobb. Den punkten handlar inte om ett
personalärende utan det handlar om ett fall av
missförhållande. Två chefer har kommit överens
om att dölja ett missförhållande och jag har
kritiserat detta utifrån min yrkesroll.
Kan du nämna exempel på missförhållanden?
Vid ett fall hade den tidigare chefen flyttat på
personal till en individ som han inte var van att
jobba med. Detta hade chefen gjort efter att
personal hade kritiserat chefen. Konsekvensen blev
att individen mådde dåligt och personal fick
skador. Jag kritiserade detta och jag blev hotad av
chefen. Men när saken blev avslöjad backade
ledningen. Det hela handlar om att tysta ner
personal.
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Den unga personen hade
gått bort. Chefen hade
tydligt sagt att ingen fick ta
kontakt med mig om
händelsen.
Hur ser du på kritik mot chefer utifrån din
yrkesroll?
Det handlar inte om kritik mot enbart chefer. Det
kan vara mot mig själv eller en annan kollega,
eftersom vårt jobb är ett slags maktutövande i en
miljö där individer inte kan prata för sig själva.
Som pedagogisk ansvarig inom verksamheten
måste jag kartlägga individens svårigheter och
färdigheter. Jag måste genom dialog kunna med
personal strukturera det pedagogiska arbetssättet
och förebygga brister som kan leda till
missförhållanden. Jag måste kunna ha synpunkter
om saker som påverkar strukturen samt jag måste
kunna fungera som bollplank för mina kollegor.
Likaledes är det viktigt att jag har en dialog med
chefen och ledningen. Detta innebär att jag lägger
mig i ”chefens jobb” jämt. En personalchef som
tycker att pedagogen eller skyddsombudet inte
skall lägga sig i ”chefens jobb” vet inte vad han
pratar om. För att förebygga missförhållanden är
det nödvändigt med dialog med alla inblandade.
Chefen måste ta hänsyn till pedagogens,
personalens och anhörigas synpunkter för de
boendes bästa.
För drygt två år sedan fick jag i uppdrag att gå in i
en verksamhet och strukturera den. Tillsammans
med en väldigt engagerad personalgrupp kom vi
överens om att strukturera om arbetssättet.
Vi hade ett akut fall, där en individ mådde dåligt.
Efter bedömningar bad jag chefen att individen
stannar hemma två veckor för kartläggning. Min
bedömning var att det var hög stress som låg

bakom besväret. Samtidigt fick jag information
från sjuksköterskan att alla medicinska
undersökningar hade genomförts utan något
resultat.
Min övertygelse är att det inte finns någon
medicin för autism. Det är struktur, bemötande
och förståelse, samt kunskap om individen, som är
grunden för en trygg miljö. Vår kartläggning
bekräftade detta. Individen började må bra, hade
fysiska aktiviteter. Mitt i en sådan process flyttades
jag från verksamheten för ett annat uppdrag.
Personal skrev ett öppet brev mot detta beslut.
Saken blev en facklig fråga. Jag kom tillbaka för att
åter uppfölja arbetet. För att minska stressen för
personen föreslog jag ”ansiktsmassage” som kan få
individen att slappna av.
Det skulle inte kosta något. Jag fick inte
igenom förslaget. Efter att jag insisterade krävde
chefen bekräftelse från läkare. Jag la fram ett
uttalande från den berörda sjuksköterskan som
hade fått bekräftelse från läkaren. I uttalandet står
det att personer med autism kan få tarmproblem på
grund av stress och att pedagogens plan kan ha
goda effekter för individens välmående.
Mitt i processen avbröts arbetet och jag flyttades
från verksamheten på grund av att ”tiden för
uppdraget tog slut”. Personalens protester och min
kritik hjälpte inte.
Efter drygt en månad fick jag ett mejl av en
kollega som informerade mig att individen som var
ung hade gått bort. Personal skrev också att chefen
hade tydligt sagt att ingen fick ta kontakt med mig
om händelsen, eftersom han själv ville prata med
mig om det.
När jag läste mejlet gick jag till
omklädningsrummet och grät ”mitt i det goda
livets tystnad”. Fortfarande känns det som om
någon vrider om en kniv i hjärtat när jag pratar om
händelsen.
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”Det är inte en attack
enbart mot demokratin och
personalens
grundläggande rättigheter
utan det är även en attack
mot de utsatta människor
som vi jobbar med.”
Partille ”mitt i det goda livet”

Fortfarande misstänker jag att stress och
missförhållande varit en påverkande faktor i
personens bortgång. Varför har chefen annars sagt
till personal att de inte ska ta kontakt med mig? Det
är ett exempel på vad jag kallar ett strukturellt
problem. Det handlar om en organisation med en
hierarki där den allsmäktige chefen ska sköta en
verksamhet som borde bygga på pedagogisk
struktur och människors lika värde. Samtidigt
handlar det om vänskapskorruption där gamla
vänner håller varandra om ryggen.
Vad tror du att det hela i grund och botten
handlar om?
Det handlar om att skrämma kompetent personal
och tysta ner kritiska röster som säger ifrån
missförhållanden. I grund och botten handlar
konflikten om en välfungerande pedagogisk
struktur som bygger på personalens kunskap och
erfarenhet. Men också om möjligheten för
pedagogiska möten och ett öppet arbetsklimat. Jag
och mina kollegor har blivit utsatta för förtryck
eftersom vi står för livskvalitet för utsatta individer.

Men ledningen har misskött vår verksamhet och
andra verksamheter så att både personal och
boende har blivit drabbade.
Bara ett av dessa missförhållanden jag talar om här
räcker för att ta Partilles fall på allvar. Ett fall som
borde bli en nationell fråga för en närmare
granskning av hur utsatta individers liv hanteras av
verksamheter och kommuner. Mitt budskap är att
det handlar om en attack på en personalgrupp som
har gjort värdefulla insatser för att höja
livskvaliteten för människor med kognitiva
funktionsskillnader. En personalgrupp som har
startat en pedagogisk förening och har sagt ifrån
missförhållanden.
Nu är det tydligt att ledningen vill splittra
personalgruppen. Det är inte en attack enbart mot
demokratin och personalens grundläggande
rättigheter, utan det är även en attack mot de utsatta
försvarslösa människor som vi jobbar med. Här har
hela samhället ansvar att reagera.

Iraj vid en demonstration i Partille
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Föreningen Pedagogiskt
Arbete erbjuder:
utbildning, handledning
och rådgivning i
pedagogiskt arbete med
personer med autism
Handledning
Den yrkesinriktade handledningen ges till
personal, metodutvecklare eller anhöriga kring
individer med exempelvis neuropsykiatriska
funktionsskillnader som har speciella behov till
anpassningar, strukturering av kommunikationssätt
osv. Personer som kan placeras
under autismspektrum är bland annat den målgrupp
som har störst behov av sådana anpassningar eller
struktureringar.
Handledningsformer kan vara rådgivning,
konsultering, metodhandledning och
processhandledning. Identifieringen av den aktuella
situationen är grunden för handledning. En sådan
identifiering kan bland annat kräva en direkt
närvaro i situationen för bedömningar
och kartläggningar.
Identifieringen av aktuell problematik och analys
av den aktuella situationen avgör vilket
tillvägagångssätt som är relevant för just den
person som behöver stöd.

föreningen
Dokumentationshandledning

Här lär du dig hur man omsätter en viss metod i
praktik. Hur dokumentation kan användas som ett
pedagogiskt verktyg och hur man gör en
individuell pedagogisk plan som blir grunden för
arbete och bemötandet kring just denna person.

Utbildningar
Föreningen Pedagogiskt Arbete erbjuder utbildning
om ett individuellt anpassat pedagogiskt arbetssätt i
arbete med personer med autism. Frågan om
metod vid arbete med personer med autism är en
kontroversiell fråga. Vi är övertygade om att det
inte finns en allmängiltig fungerande metod som
fungerar fullt ut vid arbete med personer med
autism. För det första har dagens kunskap inte
kunnat förklara orsakerna till autism och komma
med så kallade vetenskapliga lösningar. För det
andra finns det lika många sorter av autism som det
finns individer.

Arbetsmetoder och synsätt
Varje person har sina unika personliga egenskaper,
vilka präglar varje individs avvikande beteende. I
denna utbildning går vi igenom olika aktuella
metoder utifrån ett kritiskt perspektiv. Utbildningen
bygger på flexibilitet utifrån en konkret
kartläggning av individens funktioner. Denna
utbildning är inriktad mot professionella grupper,
anhöriga eller personer som har praktiska
erfarenheter i området.
I utbildningen ingår ett moment för
konflikthantering. Vi går igenom perspektiv och
värdegrundsfrågor i samband med synen på
konflikt i dagens samhälle. Sedan lär vi oss att
använda speciella dokument för att kartlägga och
identifiera konfliktens grunder. I sista hand går vi
genom de fysiska metoder som kan användas vid
akuta fysiska utbrott. Alla utbildningar är än så
länge kostnadsfria. Utbildningar erbjuds i första
hand till föreningens medlemmar och studiecirklar.

Pedagogiskt Arbete söker ett helhetsperspektiv som möjliggör trygghet, delaktighet och
utveckling för alla. Denna tidning syftar till att lyfta upp människors lika värde och
betydelsen av det gemensamma lärandet i arbete med människor. Bli medlem i vår
förening! Vi står för:
-!
Jämlikhet, delaktighet, mångfald och livskvalité för människor med
!
funktionsskillnader.
-!
Arbetsplatsdemokrati som är en nödvändig del av fungerande pedagogisk !struktur
-!
Utveckling av metod och arbetssätt som är en del i arbetet med individer med
!
funktionsskillnader
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