
Behövs de politiska nämnderna? 

Frågan är naturligtvis hypotetisk och tillspetsad. Men om den högsta ansvariga tjänstemannen, fattar 

ett beslut, vilket de visserligen har rätt att göra, men inte informerar ansvarig nämnd, inte förankrar 

beslutet politiskt, kanske inte frågan är så konstig. Men så vitt jag kan förstå, är det just det som har 

hänt, i frågan om vräkningen av Tragisk MC. Nämnden för Service har det formella politiska ansvaret 

,för kommunens fastigheter, men har inte på något av 2012 års möten haft uppe denna fråga på sin 

agenda. I alla fall inte vad jag eller nämndens sekreterare kan finna stöd för. Inget protokoll, ingen 

information skriftlig eller muntlig, finns diarieförd som skulle styrka motsatsen. Däremot har den 

ansvariga tjänste mannen( i detta fall, en kvinna), under ett möte med kommunstyrelsens 

verkställande utskott i Augusti, informerat om sitt beslut. Men har enligt Kansli sekr. Christina 

Åkesson, som var med på mötet, inte fått något uttalat politiskt stöd av någon, hon har bara 

informerat om sitt beslut. Inte heller kan man hävda att nämnden för Service, givit något politiskt 

stöd för frågan, eftersom de logiskt att döma, inte fått information om saken. Anledningen till 

vräkningen, ä r enl. Polisen, att Tragisk MC skulle ha umgåtts med fel personer. Men vad vet 

chefstjänstemannen om detta ämne?Är hon insatt i dessa frågor överhuvud taget? Tillhör detta det 

vardagliga arbetet, eller kan det vara så känsligt politiskt, att det måste förankras politiskt? Nog 

skulle jag ,om jag var medlem i nämnden för service, ställa denna fråga. Jag skulle även ställa den till 

ordf. Peter Söderberg, som uttalar sig i media om det breda politiska stöd denna fråga har. Jag tänker 

inte anklaga någon enskild för detta, men frågan borde ha förankrats i rätt nämnd, o inte avgöras av 

tjänstemän. Vidare kan man hävda att , de som värd betett sig illa när det gäller informationen till oss 

som hyresgäst. Att läsa om sin vräkning på löpsedlarna o via lokal tv är inte bra. Hade vi slarvat med 

betalningen, hade vi fått varningar innan vi vräkts. Nu har en uppskrämd tjänsteman fattat ett eget 

beslut med denna konsekvens, och vägrar dessutom att diskutera saken vidare. 

 

När det gäller att umgås med fel personer, kan vi tillägga följande. Om samma personer skulle träffas 

utan västar , av en slump på staden och går o fikar för att prata om gamla tider, vem av ansvariga 

poliser o tjänstemän, skulle då våga påstå att någon begår ett brott? Eller att man umgås med 

kriminella? Önskar o menar polisen ett samhälle där före detta dömda, skall utfrysas från all 

gemenskap, även om man känt varandra i 40 år? 
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