Är detta svaret på varför Sverige halkar efter i allt även inom turism, åså här fungera
det överallt i landet förutom i Göteborg?
Detta är ett urklipp från sista veckans olika debatter inom kommunalfullmäktige där man
diskutera turism

Nynäshamn.
I denna natursköna skärgårdskommun i Stockholms län styr socialdemokraterna sedan mer än
80 år tillbaka. Sedan år 2002 tillsammans med folkpartiet.
Kristdemokraterna, centern och moderaterna bildar en allians i opposition.
Fantastisk politisk sörja
I fullmäktige finns även sorundapartiet och sverigedemokraterna med varsitt mandat, och
pensionärspartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet med två mandat vardera.
Kristdemokraten, vill ha en förklaring till den politiska ledningens negativa respons. Varför
vill man inte börja satsa, vad måste utredas mera?
Leif Stenqvist, vice kommunalstyrelseordförande, fp, replikerar:
- Sara, du har rätt, turistfrågor är frågor som ökar och även i Nynäshamn.
Trots detta ansåg han att frågan skulle anses besvarad.
Oppositionsrådet Roland Dehlin, m, konstaterar nästan uppgivet att i Nynäshamn röstar
majoriteten konsekvent emot alla förslag från oppositionen, hur bra de än är, och hur väl de än
stämmer med deras egna åsikter.
S instämmer men tillstyrkte inte
- Fyra gånger säger Leif Stenqvist att han tycker som motionären, varför biföll man då inte?
Varför anser du motionen besvarad, undrar han.
Leif Stenqvist svarar något svävande att man borde skriva lite bätte när man besvarar; hur ska
man göra när man är överens med motionären och inte vill ge bifall?
Det verkade vara en både teknisk och filosofisk fråga att besvara.
Votering men inte tillräckligt snabbt
Ordföranden finner så motionen besvarad och Sara Frykman kräver snabbt votering. Men inte
tillräckligt snabbt. Ordföranden hinner slå klubban i bordet, och hon får nöja sig med en
reservation

Toni kommentar:

Tror någon att turistverksamheterna fungera på detta vis i något av alla länder och
städer där det bokstavligen explodera i turistsatsningar? Är detta inte ett fantastiskt
exempel på den inkompetens det leder till när politiken är inblandad?

