Makten har talat
Vi har fått höra den officiella versionen av anledningen till den föreslagna
nedläggningen av ÖNAB. Här följer en annan version – den krassa
verklighetens. Så vet ni varför ni i kväll ställs inför uppgiften att rösta för
ÖNAB:s vara eller icke vara.
Den 27 mars, strax innan kommunstyrelsen skall sammanträda - var jag kallad
till kommunalråden Ingela Gardner Sundström och Bengt Svensson. Björn
Sundman lämnar rummet samtidigt som jag kliver in.
Ingela Gardner Sundström meddelar mig att kommunledningen, d.v.s. hon själv
och Bengt Svensson, bestämt sig för att lägga ner näringslivskontoret. Hon
tillägger att dom var helt överens med Björn Sundman om detta beslut.
Jag reser mig tar adjö, tänker lämna rummet. Hon frågar om jag var intresserad
av att få veta varför jag skulle förlora mitt arbete.
Jag svarar att det är ett naturligt slut på den kampanj hon bedrivit mot mig sedan
provvalsresultatet i moderaterna redovisades den 15 december.
Nej, kontrar hon. Det är de 26 politiska mail som du skickat från din arbetsplats
som är anledningen till detta beslut.
Med en triumferande gest med tummen bakåt säger hon att hon har mailen på
bordet bakom sig. Jag förklarar då att jag förmodligen sänt dem under min
julledighet och att jag hade styrelsens tillstånd att använda företagets adress på
min privata dator. Anledningen till detta tillstånd är att jag alltid svarar såväl i
telefon som på datorn under min vakna tid. Många företagare har blivit hjälpta
av ÖNAB på kvällar och helger.
Ingela Gardner Sundström säger att hon känner till detta.
Jag frågar om dom sparkar mig direkt eller om jag kan få hämta mina privata
ägodelar på jobbet. Till min förvåning utbrister kommunledningen då - i mun på
varandra - att man först måste klubba igenom nedläggningen i kommunstyrelsen
och sedan på kommunfullmäktige den 18 april.

Maktens arrogans blev allt tydligare.

Omtumlad lämnar jag rummet och det maktfullkomliga paret som kallar sig för
kommunledningen och som fattar beslut som dom inte har mandat att fatta.
----------------ÖNABS styrelse hade inte fått den minsta vink om Gardners och Svenssons
planer och beslut att lägga ned ÖNAB.
Ärendet hade inte förankrats, vare sig hos ledamöterna i den moderata eller den
folkpartistiska fullmäktigegruppen. Inte heller fanns ärendet på agendan till
kommunstyrelsen. Ändå togs beslut om nedläggning av ÖNAB – efter endast en
minut. Omtumlade ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen fick aldrig någon
chans att debattera ärendet.
Så fungerar makten i Österåker.
Så arbetar bara politiker som är odemokratiska och som har en människosyn
som leder tanken österut..
Inför risken att skämma ut sig mer än man gjort i frågan om de 26 mail man trott
sig kunna använda som argument hittade man snabbt ett beslutsmotiv vars
innehåll är fullständigt obegripligt för dem som vill verka för ett vitalt näringliv
i vår kommun.
Ett illa underbyggt motiv får ersätta det verkliga motivet: att slutgiltigt få bort
mig från både politiken och näringslivskontoret för att jag har vunnit över Ingela
Gardner Sundström i tre provval och två kommunval.
Förhoppningvis kan ni ledamöter i kommunfullmäktige skilja på sak och person.
För att företagarna ska veta vem som går deras ärenden kommer jag att kräva
votering i detta ärende oavsett resultatet av omröstningen.
Ni som väljer att gå kommunledningens väg idag kommer knappast att framstå
som handlingskraftiga och modiga. Och ni som röstar nej till nedläggningen av
ÖNAB behöver inte frukta någonting från Gardner & Svenssons sida. De har
diskvalificerat sig för ledande poster efter valet i höst.
Jag yrkar på avslag på beslutsförslaget

