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Camilla portades
från facklig resa
Nekades delta eftersom hon står med på moderaternas valsedel.
Skydds- och arbetsplatsombudet Camilla Ryd
ombads att inte åka med
på en planeringsresa med
fackförbundet Kommunals
lokalavdelning.
Orsak: Hon står på moderaternas valsedel till fullmäktige i Upplands-Bro.

Få privata initiativ
i kommunen
UPPLANDS-BRO Privata
alternativ är ingenting för
Upplands-Bro. Enligt en
kartläggning som Dagens
Nyheter har gjort kommer
kommunen långt ner på listan över de med minst antal
privata utövare inom skola,
äldreomsorg, individ- och
familjeomsorg och förskola.
Litet tryck från privata
entreprenörer i kombination
med att man heller inte uppmuntrat till privata alternativ anges som förklaringar.

Allt fler barn söker
hjälp genom Bris
LÄNET Allt ﬂer barn och
ungdomar vänder sig till
Bris. Under sommaren ﬁck
organisationen ungefär
2 500 kontaktsamtal eller
mejl. Det är en ökning med
10 procent jämfört med
sommaren 2005.
Fler har hört av sig
om familjekonﬂikter,
självmordsproblematik,
misshandel och sexuella
övergrepp.
– Det här stämmer överens med känslan som vi har
att närvarande vuxna fortsätter att minska i barns och
ungdomars liv, säger Bris
generalsekreterare Göran
Harnesk i ett pressmeddelande.

Camilla Ryd arbetar som vårdare
på ett gruppboende för utvecklingsstörda och autistiska vuxna i
Bro. De senaste två åren har hon
varit fackligt aktiv i Kommunal då
hon av sina arbetskamrater valdes
till skyddsombud och arbetsplatsombud.
Förra torsdagen åkte Kommunals ombud i Upplands-Bro på
sin årliga kryssning för att bland
annat diskutera verksamhetsplan
och budget för nästa år. På morgonen samma dag blev Camilla Ryd
uppringd av lokalavdelningens
ordförande Gunilla Gustavsson.
– Hon tyckte det var olämpligt
att jag åkte med och undrade om
jag inte tyckte det själv, berättar
Camilla Ryd.
Anledningen var att hon står på
18:e plats på moderaternas lista
till kommunfullmäktige. Kommunal tar uttryckligen ställning
för socialdemokraterna i valet och
efter den fackliga informationen
på resan skulle man diskutera valtaktik.
– Det skulle inte ha känts
bekvämt, varken för mig eller
henne. Nu är det skarpt läge och
det skulle inte kännas riktigt bra
att ha med aktiva i andra partier
när skiljelinjerna är så skarpa som
de är i den här valrörelsen, säger
Gunilla Gustavsson.

Centern vill ha
kvar enhetstaxan
LÄNET Om centerpartiet blir
invalt i landstingsfullmäktige kommer partiet inte att
gå med på att enhetstaxan
i lokaltraﬁken slopas. Det
hävdar Lars Carlsson,
landstingskandidat för
centerpartiet.
– Moderaterna och
folkpartiet kommer inte att
få majoritet för att skrota
enhetstaxan, säger han.
I ett pressmeddelande
kallar centerpartiet taxan
för en succé. Fler valde att
spontant resa kollektivt än
tidigare, enligt centern.
– Enhetstaxan bidrog
till att trängseln minskade
ytterligare på vägarna.

Fackförbundet Kommunal tar aktivt ställning för socialdemokraterna i valet. Skyddsombudet Camilla Ryd
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är moderat och får inte vara med man diskuterar framtiden.

som tycker att moderaternas politik i Upplands-Bro ligger närmare
socialism än socialdemokraternas.
– Dessutom ﬁnns det inga kanter längre, de ﬂesta partier har
inslag av både höger och vänster i
sina program.
HON SÄGER ATT hon informerade
om sin politiska hemvist när hon
blev ombud och att det då inte var
något problem. Hon har heller inte
bedrivit partipolitik på arbetsplatsen.
Gunilla Gustavsson säger att
de inte har haft invändningar mot
hennes fackliga arbete och att man

inte har pratat om att hon ska avsäga sig sitt fackliga uppdrag.
– För tillfället går det på tvärs,
men kanske inte när man är tillbaka i vardagen. Men om alliansen får majoritet och hon sitter i
fullmäktige kommer hon att vara
med att fatta de beslut vi fasar för,
sälja ut verksamheter och lägga ut
skola, vård och omsorg på entreprenad. Det går inte att få ihop,
säger Gunilla Gustavsson.
Hon påpekar också att moderaterna på riksplanet driver en
fackﬁentlig linje med borttagen
avdragsrätt för medlemsavgiften
och sänkt a-kassa.

Camilla har bestämt sig för att
ta platsen om hon kommer in i
fullmäktige. Om hon ska fortsätta
sitt fackliga engagemang är hon
däremot inte lika säker på efter det
som hänt.
– Jag är väldigt tudelad. Det
känns inte så kul när folk får obehagskänslor för att jag är med på
möten. Men samtidigt vill mina
arbetskamrater ha mig som ombud
och det behövs stabilitet, det tar tid
att lära sig och sätta sig in i olika
frågor.
JOHNNIE LAGER

johnnie.lager@mitti.se
tel 550 550 86

Populärt anmäla
brott på internet
LÄNET Polisens satsning
”anmälan via internet”
tycks bli precis så populär
som man hoppats. 30–40
personer i Stockholms län
använder varje dag internet
för att anmäla brott.
Antalet anmälningar hittills tyder på att man redan
den första månaden kommer upp i de cirka 1 500
anmälningar per månad
man kalkylerat med.
Anmälningssättet är tänkt
att användas för den som
vill anmäla enklare typer
av brott, till exempel stöld
eller förlust av egendom,
och där det inte ﬁnns någon
misstänkt gärningsman.
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HON SÄGER ATT ytterligare ett
ombud som är aktiv i ett annat parti skulle varit med på resan men
ﬁck förhinder.
– Annars hade vi tagit diskussionen där också.
I förbundets stadgar står att
Kommunal ska verka för ”en samhällsutveckling på demokratisk
socialistisk grundval, innebärande
social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män
samt internationell facklig solidaritet”.
Det tycker man inte att Camilla
gör genom sin placering på moderaternas lista.
– Den beskrivningen av demokratisk socialism tror jag att de
ﬂesta skriver under på. Det här
handlar bara om att det är valtider
och jag har en känsla av att de vill
nita till mig. Jag blev kränkt, ledsen och förbannad. De vet inget
om mig, jag har jättestor solidaritet med utsatta, säger Camilla Ryd
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