From: Klas Göthe
Sent: Thursday, September 11, 2014 9:46 AM
To: Agne Johnsson ; Ingegerd Bergfors
Subject: Dagens YA

Artikeln i dagens tidning ändrar spelplanen fullständigt och det
var suveränt att er insändare kom in samtidigt!
Nu måste Christer få möjlighet att gå i direkt svaromål. Han borde i sin tur
kalla till en presskonferens för att förklara läget. Kalla till presskonferens med YA,KvP
Skånska Dagbladet.
Som jag förstår bakgrunden har Christer börjat granska Anna T:s agerande
i andra sammanhang och fram träder en bild av en kommundirektör som har
agerat synnerligen självsvåldigt. Hon har klart överträtt sina befogenheter på
ett flertal väsentliga punkter
Det har gällt lönesättningen
Brottet mot upphandlingen av advokattjänster mm osv
Christer har skriftligen begärt svar på frågorna. Inga svar har kommit trots
upprepade påminnelser vilket är uppseendeväckande. Det är allvarliga frågor som
KSAU borde ha krävt svar på och ansvaret vilar givetvis tyngst på Anders J.
Det svåra personangreppet från Anna T ger intryck av att vara ett försök att avleda
uppmärksamheten
från sakfrågan. Anders J:s och övriga KSAU:s passivitet är anmärkningsvärd och än märkligare är att
man tar upp detta
ärende i KSAU men inte de principiellt viktiga frågorna om kommundirektörens
agerande och att hon överskrider sina befogenheter.
Timingen tyder dessutom på att kommundirektören blandar sig i valrörelsen i samförstånd med Soc,
M och C. Det kan inte vara en slump att skrivningen
kommer 3 dagar innan valet och med mycket små möjligheter för Christer/Österlenpartiet att
bemöta anklagelserna
Var står Folkpartiet i detta?
Vi skall inte blanda oss i själva striden eftersom vi inte varit inblandade i frågorna.
(I IB- och Jan L-fallen har vi tagit ställning och de löper vidare.)
Anna T-frågan är ytterst ett direkt angrepp mot Christer V och Österlenpartiet.
Från Fp:s sida har det som inträffat visat på stora brister i ledningsfunktionen inom kommunen. Där
kommer vi att
agera för att snarast få en utredning till stånd med förslag till åtgärder. Det som hänt är ett tydligt
bevis på att
akuta åtgärder måste sättas in för att få ett fungerande system under kommande mandatperiod.
I den gemensamma insändaren 8 augusti pekade vi på att det finns ett systemfel. Det har med all
önskvärd tydlighet visat
sig att vi (Österlenpartiet och Fp) hade rätt.
Tacksam för synpunkter!
Klas

