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Samarbetet mellan alliansparti-

erna i Täby knakar i fogarna.

Trots en gemensam avsiktsför-

klaring framträder allt tydligare

skillnader i flera sakfrågor.

– Moderaterna kunde ha en

mer ödmjuk attityd och inte ha så

bråttom, säger kommunalrådet

Mats Hasselgren (fp).

För snart ett halvår sedan skrev de
fyra borgerliga partierna i Täby på
ett samarbetsavtal. Trots att det inte
rör sig om någon egentlig koalition
så skulle man arbeta för att hitta lös-
ningar utifrån gemensamma värder-
ingar. I flera frågor har dock sprick-
or framträtt allt tydligare under vin-
ter och vår. 

– Svåra frågor blir låsta i ett tidigt
skede. Men det finns frågor av mer
pragmatisk art där vi kunde ha en
större samsyn om vi
började diskutera i tid,
säger Mats Hassel-
gren.

För det är så att
skillnaden är mest up-
penbar mellan just
folkpartiet och mode-
raterna. Mycket bero-
ende på att folkpartiet öppet har väd-
rat sitt missnöje med allt från
äldreomsorg till ungdomsverksam-
het – och inte minst beslutet om att
privatisera Tibble gymnasium. 

ANLEDNINGEN TILL att just folkpartiet
har gjort många utspel och reserva-
tioner tror Mats Hasselgren dels be-
ror på att man har många som job-
bar aktivt, dels att man kan verksam-
heten bra sedan förra mandatperio-
den. Ytterligare en faktor kan vara
hur partiet arbetar i Täby.

– Vi har kanske mindre parti-
disciplin än andra partier. Det är in-
gen som frågar mig innan de agerar,
men sedan får de stå för sina åsikter.
Det tror jag är ganska sunt.

Mats Hasselgren (fp) menar att
det finns en markant skiljelinje mel-
lan dem och den moderata majorite-
ten i fråga om vem som ska bedriva
verksamheten. För folkpartiet är pri-
vatiseringar inget självändamål, en-
ligt honom.

– Moderaterna i Täby lider av vad
man inom statskunskapen kallar för
Nirvanasyndromet: De ser varje
marknad som perfekt utan några
som helst problem, samtidigt som
allt offentligt enbart förknippas med
bekymmer, säger han, och syftar på
vad han menar är en övertro från
moderaternas sida på att allt blir bra
bara marknaden får styra.

– Vi i folkpartiet är mer
måna om det offentligas upp-
gifter och ansvar.

Är du oroad?

– Jag är lite oroad om det
skulle accelerera med nedlägg-
ningar, omvandlingar och tuf-
fa beslut som inte är ge-
nomtänkta, säger
Mats Hasselgren.

Samtidigt är han
självkritisk när det
gäller avknopp-
ningsstrategin.
Där menar han
att alla de bor-
gerliga partier-
na får ta på sig
ansvaret för att
det inte finns
några närmare
preciseringar
för när avk-
noppningar
kan vara
rimliga och
när de inte
är det.

Även om
kristdemo-
kraterna
inte lika tyd-
ligt har tagit
ställning
mot den mo-
derata majori-
teten i sakfrågor som folkpar-
tiet så finns även hos dem ett
missnöje med samarbetet. Rut
Casselbrant (kd) efterfrågar,
precis som Mats Hasselgren,
mer lyhördhet från moderat
håll.

– De borde bjuda in oss till dis-
kussioner och debatter och våga
lyssna. Nu blir det för mycket ”vi
och dom”, säger hon.

NU MENAR HON att debatten förs mer 
i moderaternas partigrupp och inte
mellan partierna i Alliansen. 

Även centerpartiet efterlyser ett
tätare samarbete. Partiets grupple-
dare i fullmäktige, Annica Nord-
gren, hoppas på fler träffar för att
prata igenom olika förslag. Men
samtidigt menar hon att det redan
från start stod helt klart att centern
och moderaterna har skilda åsikter i
flera frågor. Därför intar hon en
pragmatisk inställning.

– Ju mindre man käbblar,
desto mer får man igenom. Och
det är ju bättre.

JOAKIM BRÖMS
joakim.broms@tdtidning.se

STRIDSFRÅGOR I TÄBY

”Jag är lite oroad

om det skulle ac-

celerera med ned-

läggningar och

omvandlingar.” 

Folkpartiet anser att kommunens
stöd till näringslivet kunde fungera

bättre. 
Tidigare i vår kritiserade de

moderaterna för att det inte fanns
några konkreta planer för ett före-

tagarcentrum. 

Den stora stötestenen är nedlägg-
ningen av Tibble gymnasium där

moderaterna, trots kraftiga protest-
er, har beslutat sig för att driva

igenom en avknoppning. 
Läs mer om de senaste turerna på

sidan 4 i dagens T&D .

Annica
Nordgren.
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OLIKA PERSPEKTIV. Det blir alltmer uppenbart att allianspartierna inte drar riktigt  
moderaterna – med kommunalrådet Leif Gripestam i spetsen – har litet väl         

Mats Hasselgren
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STRUKTURERADE PRODUKTE

Full närvaro på marknaden med liten risk. 

Kontakta BE.T. Juridik AB för oberoende kostnadsfri rådgivning/pro

 Min inv 500 000 kr.  info@betjuridik.se, 08-534 894 0
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Folkpartiet intar liknande

ståndpunkt som Företa-

garna i Täby. De vill se ett

företagarcentrum och

tycker att kommunen med

moderaterna i spetsen

inte gör vad som krävs.

– De segdrar att få till

ett företagarcentrum, sä-

ger folkpartiets nytillträd-

da ordförande Barbro

Lindberg.

Organisationen Företagar-

na i Täby har under en läng-

re tid hävdat att Täbys när-

ingslivsklimat kan bli myck-

et bättre och att det krävs åt-

gärder från politiskt håll. 

Deras förslag är ett när-

ingslivscentrum med Upp-

lands Väsby som modell där

kommunen och företagen

jobbar gemensamt för att få

igång en bra kommunika-

tion som gynnar det lokala

näringslivet. 

Nu lägger folkpartiet

fram ett förslag som i prakti-

ken är mycket likt Företa-

garnas syn. Folkpartiet vill

se ett företagarcentrum och

en näringslivskommitté där

kommunen aktivt deltar. 

– För att inte kommunen

ska stagnera måste vi få till

ett näringsliv som blomst-

rar. Genom vårt förslag byg-

ger vi upp nödvändiga kon-

takter för viktig information

som på sikt till och med kan

likna en Gnosjöanda. Visio-

nen är att få till en Täbyan-

da, säger folkpartiets ordfö-

rande Barbro Lindberg.

ANDAN SAKNAS i dag, menar

Barbro Lindberg, som själv

driver ett familjeföretag i

Arninge. Hon anser att

kommunen med ett större

engagemang kan påverka

situationen och på sikt locka

hit större företag, som hon

ser som nödvändigt för 

Täbys utveckling. 

– Kommunen och mode-

raterna segdrar att få till ett

företagarcentrum. Jag tror

att de har dragit tre eller fyra

vågar inte fatta ett beslut för

de ska både ha hängslen och

livrem. De fegar och det

hämmar utvecklingen i

kommunen, säger Barbro

Lindberg.

Kommunstyrelsens ord-

förande, Leif Gripestam

(m), svarar på kritiken:

– Folkpartiet har ju suttit

vid makten i fyra år, så det är

en kritik mot dem själva.

Gripestam känner inte

igen sig i beskrivningen att

det skulle ta lång tid. Under

hans månader som kommu-

nalråd har han haft två mö-

ten med Företagarna i Täby,

Arninge företagarförening,

Handelskammaren och be-

rörda tjänstemän. Dessa

möten kallas Näringslivs-

råd. På det senaste mötet be-

slutades det att kommunen

fram till sommaren ska

snabbutreda  hur ett forma-

liserat samarbete mellan

kommunen och näringsli-

vet ska kunna se ut i Täby.

– VI MÅSTE se vem som ska

betala, hur det ska se ut och

hur stort intresset är. Det är

svårt att få kläm på vad det

ska innehålla, säger Leif Gri-

pestam, som inte utesluter

att det kan bli aktuellt med

ett företagarcentrum. 

Ett nytt initiativ från

kommunen är att Leif Gri-

pestam varje tisdag avsätter

en och en halv timme för att

vara näringslivet tillgängligt.

– DET HÄR gör vi för att poäng-

tera att det finns en stor öp-

penhet i kommunen. Det ska

vara lätt att ta kontakt med

politiker och tjänstemän, sä-

ger Gripestam.

Barbro Lindberg är inte

särskilt imponerad av initia-

tivet:

– De gör det för att tysta

företagarna, det är patetiskt.

Den 20 mars kör Leif Gri-

pestam igång med sin tis-

dagsverksamhet mot när-

ingslivet. 

TEXT&FOTO: 

DANIEL LÖFSTEDT

Folkpartiet vill ha 

företagarcentrum
Ger moderaterna kritik

för långsam hantering

Samarbete mellan kommunen

och näringslivet i Täby.

■ Näringslivssamtal

Kommunalrådet Leif Gripe-

stam avsätter en halvtimmes

i

lokala företagen. Start 20

mars.

■ Näringslivsråd

Varannan månad träffas bland

andra Företagarna i Täby, Han-

delskammaren, Arninge företa-

garförening, kommunalråd och

TÄBY KOMMUN OCH NÄRINGSLIVET

FÖR LÅNGSAMT. Det tar för lång tid för kommunen och

moderaterna att få till ett företagarcentrum i Täby, an-

ser Barbro Lindberg (fp).

Samråd om Eneby
DANDERYD. Kommunen kal-

lar till samrådsmöte om pla-

nerna på att modernisera

Eneby torg. 

Mötet hålls torsdagen

den 8 mars kl 19 i Bragesko-

lans matsal. 

Annell föreslage
DANDERYD. Stocksundsb

Eva Annell är föreslagen

som ny styrelseledamot 

Lantmännens styrelse.

Lantmännen är en av

Sveriges största koncern

inom bland annat livsm
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Vi säljer inte, vi skänker

inte bort någonting. En

avknoppning av Tibble

kostar inte Täbys skattebetalare

en enda krona.

Man på kryckor hotade personalen

DANDERYD. En man greps för skadegörelse inne på Dan-

deryds sjukhus i torsdags natt. Mannen sökte hjälp på

ortopedakuten men tyckte att han fick vänta för länge på

att få hjälp. 

Han började då vifta med kryckorna och hota perso-

nalen. Polisen larmades och fick avvisa mannen från

platsen. 

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 

eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se. CLAES GILLBERG (M)

ger svar på farhågor.

Inför ett fullsatt Tibble

teater drabbade de poli-

tiska kombattanterna

samman. 

Elever och lärare i

publiken var övervägande

kritiska till en privatiser-

ing av Tibble gymnasium

att döma av buropen och

applåderna under freda-

gens debatt.

Friskola eller inte? Äntligen

skulle eleverna på Tibble

gymnasium få reda på argu-

menten för och emot en pri-

vatisering. Från ja-sidan

deltog kommunalrådet So-

fia Paulsson och Claes Gill-

berg, båda moderater. För

motståndet stod Hans Ahl-

gren (fp) och oppositionsrå-

det Conny Fogelström (s).

SKILJELINJERNA var tydliga

mellan de båda sidorna.

Folkpartiet och socialdemo-

kraterna tryckte på att Tibb-

le gymnasium redan funge-

rar bra, och dessutom till en

låg kostnad. En privatiser-

ing skulle enligt dem inte

tillföra någonting. Modera-

terna menade å sin sida att

verksamheten kan utvecklas

och bli ännu bättre i privat

regi – utan ökade kostnader.

– Vi säljer inte, vi skänker

inte bort någonting. En av-

knoppning av Tibble kostar

inte Täbys skattebetalare en

enda krona, sa Claes Gill-

berg (m).

Han hänvisade till att fö-

retaget som tar över får hyra

lokalerna och betala för in-

ventarier. 

– Värdet ligger inte i in-

ventarierna utan i den good-

will som kommunen har

byggt upp med en välfunge-

rande skola. Det är Täbybor-

nas pengar, replikerade Hans

Ahlgren (fp) och drog ner ett

kraftigt jubel från åhörarna.

Men moderaterna fram-

härdade i fördelarna med att

Tibble blir en fristående sko-

la. De hänvisade till att pri-

vatiseringar har varit en po-

licy i kommunen under lång

tid och att det har gett bra re-

sultat tack vare ökad kon-

kurrens.

BÅDE socialdemokraterna

och folkpartiet menade

dock att privata initiativ är

positiva om de tillför något

nytt, men inte när man över-

låter redan existerande

verksamhet till ett privat fö-

retag. De efterlyste också

konkreta exempel på exakt

vad som blir bättre med en

avknoppning av Tibble. 

Något konkret svar fick

de inte. Sofia Paulsson (m)

anmärkte dock att hon tyck-

te det var tråkigt att kritiker-

na ”Blickar bakåt och inte

vill se möjligheterna”. Hon

hänvisade också till att mo-

deraterna – som drivit en

tydlig linje för avknopp-

ningar och privata initiativ -

trots allt fick egen majoritet i

valet.

Det uttalandet gav upp-

hov till en snabb kommentar

från Conny Fogelström (s):

– Jag påstår att modera-

terna ljuger när de säger att

de gick till val på den här frå-

gan. De vägrade ju ge besked

under valrörelsen.

TROTS VAD som verkade vara

väldigt låsta positioner för-

flöt debatten i en relativt

lugn och saklig ton. Mot slu-

tet blev samtalets karaktär

dock mer teknisk. ”Vi fattar

inte, vi är bara ungar” och

l d fan är

Moderaterna pressad
Fullsatt vid debatt om

Tibbles privatisering 

Bristen på inflytande för

personal och elever var

den aspekt som väckte

nasium. Ja-sidan blev flera

gånger under debatten pres-

sade på deras inställning till

l h elevernas

– Vår uppfattning är att

de inte kommer att starta

om de inte får med sig sin

personal.

verna chans att ställa frågor

till panelen. 

En av dem

frågade ja-si-

”T k

Bristen på elevinflytande väckt
FICK STÅ TILL SVARS. Claes Gillberg (m) och Sofia Paulsson (m) fick svara på frågor kring privatiseringen av Tibble gymnasi

Vårkläder för barnVårkläder för barn
0-14år0-14år
Från bl.a. Esprit, Reima, V

de Terre, Kenzo, Ralph La

Helly Hansen, Timberland

LiLi, DKNY, Bengh.
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DANDERYD. Två äldre kvinnor rånades vid

21-tiden i torsdags kväll. Kvinnorna som är

i 80- och 90-års åldern var på väg från Mör-

by centrum till Kevingeringen när två yng-

lingar dök upp och hotade dem med kniv.

En av kvinnorna knuffades till marken så

att hon slog i ansiktet och började blöda

kraftigt från näsan. Pojkarna ryckte åt sig

hennes handväska och sprang sedan från

platsen. Flera polispatruller och hundar

sökte efter gärningsmännen i området. Ing-

en misstänkt har gripits men polisen har

hittat en del gods som kan bindas till rånet.

Gärningsmännen tros vara i 15-årsåldern. 

de i debatt

– Det är olyckligt om lära-

re för över sina privata åsik-

Men trots att Täby kom-

mun fortfarande inte un-

k i tällningen bland
■ Lärarna får rösta anonymt

i lärarrummet tisdagen den 3

OMRÖSTNINGARe heta känslor
ium.

Två äldre kvinnor rånades av 15-åringar

Änglahäst
i Orkestab
• Ridlektioner 

• Ridläger
• Medryttare

Läs mer på: www.ridutbild

Linda 073 698 80 48

500 kr rabatt vid f

betalning före 30 a
Rabattkod:  TD307

T&D 2 mars. T&D 3 april.
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