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(catarinaderemar@outlook.com) <catarinaderemar@outlook.com>
Ämne: Vendelbadet idag

Hej Roger och Catarina (kopia KSO och diariet)
 
I dag, den 2/7 kl. 10.00, var en teknisk överlämning av Vendelbadet planerad mellan TKAB och min 
personal, ansvariga för kommunens nya driftorganisation. ”Hur funkar allt? Vad gör vi om det blir 
problem? Var vänder vi oss?” 
 
Initiativet till mötet togs av TKAB, som alltså är den part som sagt upp avtalet om driften av badet. 
 
På utsatt tid för mötet anländer ett antal fordon och släpvagnar från AB Tierpsbyggen. Sex personer 
stormar in i lokalen utan att någon kontakt togs med min personal på plats. 
Dessa personer, från ABTB, var enbart där för att tömma badet på inventarier som de ansåg var deras – 
utan att föra en dialog om detta. De tog pumpar, slangar, kablage, kemikalier för vattenrening (syror, 
klor), bottensug, etc. Det är uppenbart, för var och en, att det är helt omöjligt för oss att fortsätta 
provköra anläggningen när alla grejer försvinner, utan att akut köpa in ny utrustning, vilket ytterligare 
kommer att fördröja en möjlig säsongsöppning av utomhusbassängen. Ny utrustning blir antagligen 
också dyrare än att överta den befintliga utrustningen från bolaget. 
 
Vi skulle ha en dialog om detta, trodde vi. Vad som kunde lånas och hyras av TKAB på ett bra sätt. Värst 
av allt är att de tar bort klor-test utrustningen. 
TKAB avsåg även att montera ner och ta med sig byggstängslet, inhägnaden runt bassängen, som utgör 
ett skydd för allmänheten så ingen ska skadas på arbetsplatsen. Med hjälp av en ”säkerhetsdialog” 
lyckades min personal få dem på bättre tankar och de lämnade kvar stängslet/staketet. 
 
Vid telefonkontakt senare under dagen mellan min personal och ansvarig tjänsteman på ABTB (som 
mötet var bokat med), säger hen ungefär ”vad hade du förväntat dig?” I slutet av samtalet säger hen ”nu 
står det 1-1 i matchen”. 
Det finns all anledning att förutsätta att kommunen och dess bolag rimligen borde spela i samma lag. 
Skattebetalarna har också all rätt att kräva att kommunens gemensamma resurser hanteras med sunt 
förnuft på ett sätt som är vettigt och till gagn för kommuninvånarna utan att driva onödiga kostnader. 
Det är i alla fall vad jag förväntar mig av mina medarbetare, samverkande parter och särskilt från 
kommunens egna bolag. Jag får tyvärr konstatera att TKAB/ABTB inte lever upp till sådana 
grundläggande förväntningar. 
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Jag har svårt att se dagens händelse på annat sätt än som ren obstruktion. Varför den sker förstår jag 
verkligen inte. Finns det utestående frågor, om till exempel avtal eller äganderätt, så måste ingången i 
sådana frågor vara lösningsorienterade. Agerandet från TKAB/ABTB i dag är, som det får uppfattas, inte 
konstruktivt – utan endast konfrontativt. Jag har onekligen även svårt att se på vilket sätt bolagets 
agerande lever upp till ägardirektivets 13 §. 
Utan att kunna värdera riktigheten i ett påstående, på en tidigare fråga från min personal, om att 
agerandet från TKAB genomfördes ”på uppdrag av styrelsen”, lyfter jag detta till er kännedom. 
I övrigt så ser jag det här agerandet och beteendet som ett stort arbetsmiljöproblem. Jag vet inte riktigt 
hur jag ska hantera detta. Jag får återkomma i den frågan, men bifogar här den gällande 
arbetsmiljöpolicyn. 
 

Hälsningar
 
Randi Graungaard________________
Kommundirektör

 

Tierps kommun

Centralgatan 7, 815 80 Tierp

 

Telefon       0293-218211

E-post        randi.graungaard@tierp.se

Internet       www.tierp.se
Så här behandlar vi dina personuppgifter

____________________________________
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Personalenheten Handläggare 
Kommunhus Tierp 
815 80 Tierp 
Besöksadress: Centralgatan 7 
Telefon: 0293-218000   
 

Eva Berggård Nygren 
Personalchef 

Telefon: 0293-218423 
E-post: Eva.BerggardNygren@tierp.se 
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Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun 
 
Tierps kommuns arbetsmiljö 
Tierps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som prioriterar en god 
arbetsmiljö. För att uppnå Visionen för Tierps kommun ska alla anställda 
ha som utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett 
om det gäller skola, företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. 
Arbetsmiljön ska därför präglas av arbetsglädje, delaktighet, tillit, 
kreativitet och utveckling. Arbetsplatserna ska vara fri från diskriminering 
och tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Jämställdhet 
ska vara en självklarhet.  
 
Kommunens värdeord: Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt 
ska genomsyra arbetsmiljön.  
 
Arbetsmiljörisker och prioriteringar 
Kommunen har en stor bredd av verksamheter och arbetsmiljöriskerna 
varierar beroende på arbetsuppgifternas art. Det är därför viktigt att 
anpassa det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt i verksamheten så att 
källor till ohälsa kan upptäckas och åtgärdas. I arbetsmiljöarbetet bör det 
uppmärksammas att en övervägande del av kommunens medarbetare är 
kvinnor i traditionellt kvinnodominerade verksamheter.  
 
Kommunens arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det ordinarie verksamhetsarbetet och 
vara en viktig del kommunens samverkansarbete. Samverkansgrupperna är 
tillika skyddskommittéer. Arbetsmiljöarbetet ska vara förbyggande. Då 
medarbetare drabbas av sjukdom är målet att denne ska återvända i arbete 
så snart som möjligt. 
 
Tierps kommun ska bedriva att systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 
med aktuell arbetsmiljölagstiftning. För att skapa förutsättningar för detta 
krävs återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet. 
 
Arbetsmiljömålen är: 

 att ha ett gott tillitsfullt samverkansklimat där alla parter strävar 
mot den goda arbetsmiljön 

 att vara fri från ohälsa och negativ stress 
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Kommunhus Tierp 

 att vara en attraktiv arbetsplats där livspusslet går ihop 
 att vara en lärande organisation som ger möjlighet till utveckling, 

inflytande och delaktighet 
 att ha ett öppet klimat som präglas av dialog 
 att vara en attraktiv arbetsplats som arbetar aktivt för att vara fri 

från diskriminering och tillvaratar de kvalitéer som mångfald tillför 
verksamheten 

 att vara en jämställd arbetsplats 
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