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Angående Ewa-Leena Johanssons svar på Gunnar Franssons insändare.

Jag tror det är dags att ge ett par upplysningar till vårt kommunalråd Ewa-Leena Johansson. 
Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg skriver insändare som en av åtgärderna för att fylla 
rollen som en ifrågasättande och därmed pådrivande opposition. Med utgångspunkt från vårt 
tydligt formulerade politiska program. Om det är obekant för kommunalrådet står vi gärna till 
tjänst med informationsmaterial. Kanske kan det ta henne ur den förvirring hon upplever sig 
ha hamnat i.
Nu handlade inte Gunnars insändare om asylsökande. Men den nämns i ditt svar, som vanligt 
med tilläget att det är regeringens fel att ”marknaden” får tjäna pengar på mottagandet av 
asylsökande. Du glömde att nämna, att kommunen själv är en betydande uthyrare av boende 
för asylsökande. Just nu hyr kommunen ut 36 egna lägenheter till omkring 150 asylsökande 
för en hyra av omkring          210 000 kr per månad. Det betyder att ungefär 30 % av alla 
sylsökande som finns i kommunen svarar kommunen själv för. Samtidigt klagar du i media 
över den belastning som det stora antalet asylsökande innebär för den kommunala 
förvaltningen och skolan. Denna skillnad mellan vad som sägs och vad som görs borde väl 
om något leda till förvirring, denna gång hos medborgarna i Ljusnarsberg. 
Så detta med att lyfta frågor för kommunala beslut. Som kommunstyrelsens ordförande 
bestämmer du vilka frågor som ska tas upp eller inte tas upp för kommunalt beslut. Skälet till 
att Jimmy Hoppes önskan om att få köpa Bergslagsvallen alls tog upp för diskussion i 
kommunstyrelsen anser vi var, att du såg en möjlighet att slippa en kommunal investering på 
700 000 kr om Hoppe övertog anläggningen. Nu visade det sig, att det fanns en stark lokal 
opinion mot detta. Men frågan försvann inte från agendan. Frågan är fortfarande om förslaget 
är, om idrottsplatsen ska rustas upp eller om den ska säljas eller om det finns något tredje 
alternativ eller om inget alls ska göras. Bristen på tydlig och öppen diskussion om motiv och 
alternativ har gjort den här frågan mer infekterad och trasslig än den behövt vara. 
Och så till slut kommunnamnet. Nog är det väl en lite märklig idé, att byta namn på en 
kommun så att det passar till ett varumärke, hur framgångsrik produkten i fråga än må vara. 
Men nu har ju majoritetspartierna placerat frågan i den politiska beslutsgången och då måste 
den förstsås få ha sin gång fram till avgörande. Trots att det även i detta fall fanns en tydlig 
folklig opinion mot förslaget från början.  Men opinioner kanske inte spelar så stor roll för 
Ljusnarsbergs socialdemokrater?
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