Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående hennes uttalande i en intervju i
Aftonbladet om polisanmälningsärendet.
Orsak till interpellationen
Danderyds kommun har genom kommunstyrelsens ordförande och tre av
kommunens tjänstepersoner polisanmält en folkvald ersättare i
kommunfullmäktige för grovt förtal, ett brott med två års fängelse i
straffskalan. Danderydscenterns fullmäktigegrupp har riktat kritik mot
denna hantering.
Den 26 december 2020 publicerade Aftonbladet en artikel om detta. I
artikeln säger Hanna Bocander ”att det är oppositionen som ägnar sig åt
ett demokratiskt lågvattenmärke och försöker komma åt henne med
insinuationer och personliga angrepp. Hon pekar på att Centern hittills
inte krävt att skolförsäljningen ska utredas formellt, eller kunnat peka på
några konkreta oegentligheter.”
- Ska man kunna säga vilka lögner och osanningar som helst om mig
som kommunstyrelseordförande, är det samhället vi vill ha, vem ska då
sitta på den här stolen? Jag har tagit oerhörd skada av det här. Det är inte
bara ett inlägg, det har varit en kampanj, ett drev, jag tycker de borde
skämmas hela Centerpartiet som beter sig så här”, säger hon.

Grovt påhopp och förtal av en utpekad grupp
Hanna Bocander gör ett grovt påhopp och förtalar, inte bara en person,
utan en utpekad grupp med lätt identifierbara personer,
Danderydscenterns fullmäktigegrupp. Hon gör det med lögner och
osanningar.
Det har under behandlingen av Svalnässkolan inte förekommit några
personliga angrepp eller några som helst insinuationer mot Hanna
Bocander från Danderydscenterns fullmäktigegrupp. Än mindre har
någon kampanj eller något drev förekommit.

I kommunens polisanmälan står också ” Kritiken har fram till nu varit
relativt saklig i de flesta fall. I detta fall har den dock inte varit saklig
och övergått i att vara förtal.”
När beslutet om Svalnässkolan togs i fullmäktige skrev gruppledaren
som vanligt en reservation där partiståndpunkten vad gäller
Svalnässkolan sammanfattades. Därefter ansåg vi att ärendet var
avslutat.

Kommunstyrelsens ordförande har själv ställt till det för sig
Ärendet hade inte kommit upp vidare, om inte Danderyds kommun
genom Hanna Bocander själv och tre tjänstepersoner hade polisanmält
Maria Mandahl (C) för grovt förtal, med två års fängelse i straffskalan.
Det är du själv Hanna Bocander, som genom omdömeslöshet och en
inkompetent hantering ställt till det för dig, och satt igång det som nu
hänt, händer och kommer att hända.
Orsaken till polisanmälan är att en folkvald ersättare i fullmäktige, Maria
Mandahl (C), som svar på en fråga på Facebook skrivit ett inlägg med
mindre väl valda formuleringar. Hon är inte, och har inte heller gett sken
av, att vara talesperson för Danderydscenterns fullmäktigegrupp eller för
Danderydscentern som parti, vilket Hanna Bocander väl känner till att
hon inte är. Det är hennes högst personliga inlägg. Partiståndpunkten
framförs av gruppledaren, och den kan alla ta del av i vår reservation
från den 30 mars 2020 om ”Avveckling och överlåtelse av
Svalnässkolan”.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges
tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få framställa följande
frågor:
1. I vilka debattinlägg eller andra inlägg anser kommunstyrelsens
ordförande att medlemmar i Danderydscenterns fullmäktigegrupp
”försökt komma åt dig med insinuationer och personliga angrepp”.
2. Vad är det för formell utredning av skolförsäljningen vi borde
krävt och på vilket sätt skulle detta krav framställts?
3. Vilka lögner och osanningar mot kommunstyrelsens ordförande
har centergruppen framfört under hanteringen av Svalnässkolan

och var och när har dessa framförts? Vad ska hela centerpartiet
skämmas för?
4. Vilka kampanjer och drev har pågått under hanteringen av
Svalnässkolan och var har dessa kampanjer och drev ägt rum?
5. Anser kommunstyrelsens ordförande att man ska ”kunna säga
vilka lögner och osanningar som helst” om en hel grupp lätt
identifierbara personer?
Danderyd den 26 januari 2021
Siv Sahlström
Gruppledare (C)

