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Anna Ljungdell är vårdslös med sanningen

I en insändare den 14 maj går Anna Ljungdell till förnyat angrepp på Sorundanet. I stället för att erkänna sina
lögner och be kommunens väljare om ursäkt, så trasslar hon in sig i ytterligare osanningar. Sorundanet tänker
inte trötta ut läsarna med att bemöta dessa utan hänvisar till vår hemsida för den som vill fördjupa sig. Vi kan
konstatera att Anna Ljungdell har svårt att hålla sig till fakta. I stället för att debattera sakfrågan; kommunens
ytterst ansträngda ekonomi och den politiska ledningens misslyckande med att genomföra kommunfullmäktiges
uppdrag och beslut, försöker hon flytta fokus och ägnar sin dyrbara tid till att angripa några helt vanliga
människor som valt att engagera sig i kommunen på fritiden.

Den kommunala demokratin bygger på att huvuddelen av det politiska arbetet utförs av kommuninvånare som
lever och arbetar mitt i verkligheten och som engagerar sig politiskt, d.v.s. fritidspolitiker med en symbolisk eller
ingen ekonomisk ersättning. Heltidspolitikern Anna Ljungdells agerande visar att hon inte vare sig förstår eller
accepterar detta samt att hon saknar insikt i de villkor som fritidspolitiker arbetar under, vilket är synnerligen
allvarligt ur demokratiskt perspektiv. Kanske borde Anna Ljungdell övergå till rikspolitiken där hon kan
munhuggas med andra heltidspolitiker. Vi överlåter till kommunens invånare att bedöma etiken och rimligheten i
Anna Ljungdells agerande.

Sorundanet konstaterar att kommunens ekonomi är ytterst ansträngd. Kommunallagen säger att balans
måste råda över en treårsperiod. Nynäshamn har misslyckats med detta två år i rad och är nu 2013 på väg att
misslyckas igen. Detta är inte hållbart! Sorundanet har läst kommunallagen och det är vår skyldighet att
ifrågasätta ansvarsfrihet. Vi anser att kommunens invånare måste få veta sanningen innan tvångsåtgärder sätts
in.

Kommunen befinner sig som de flesta förstår i ett mycket svårt läge ekonomiskt. Det första som måste ske är
att kommunledningen öppet erkänner faktum, upphör med att försöka avleda kommuninvånarnas uppmärksamhet
från det som måste åtgärdas samt slutar skönmåla verkligheten. Man måste alltså vara sann mot sig själv och
kommunens invånare. Anna Ljungdell har nu vid upprepade tillfällen visat sin oförmåga att hantera sanningen. Vi
saknar förtroende för hennes förmåga att leda kommunen ut ur dagens ekonomiska situation och mot en positiv
utveckling av hela kommunen. Valåret 2014 är en utmärkt tidpunkt för väljarna att visa var förtroendet finns.
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