Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-31 började med ett
inledande tal av Johan Malm (C), Kommunfullmäktiges ordförande i
Gnosjö kommun.
Jag skulle vilja börja med att säga några ord om decembermånadens fullmäktigemöte. Det var ett
stormigt möte med en stämning som inte precis blev bättre ju längre mötet varade.
Tyvärr var jag själv en bidragande orsak till att detta fullmäktigemöte blev både omtalat och omskrivet i
såväl lokalmedia som riksmedia och även i radio.
Ansvaret för vad jag sa är helt och hållet mitt eget, och jag tänker inte skylla mitt agerande på någon
annan eller någon omständighet. Jag har personligen och genom media bett om ursäkt för vad jag sa
och jag ber nu även fullmäktige och resten av kommunen om ursäkt för detta.
Jag hoppas att vi med detta kan lägga det här bakom oss och återgå till det trevliga debattklimat som
vi tidigare haft i kommunen. Nämligen att ägna oss åt det vi av medborgarna blivit valda för, att göra
denna fina kommun ännu bättre för sina invånare. Om ni tycker att jag med mitt ordförandeskap står i
vägen för detta så är det bara att säga till, och välja någon bättre lämpad.

För en liten tid sedan nåddes vi av det både sorgliga som överraskande beskedet att vår före detta
kommunchef och vän Lars-Göran Magnusson lämnat oss för den eviga vilan efter en kort tids
sjukdom. Lars-Göran hade ett mycket stort hjärta för både vår kommun och för dess personal,
invånare. Han var även ett stort stöd för oss politiker. Inte minst för mig själv när jag på skakiga ben
påbörjade min politiska bana. Ingen fråga var för dum att ställas till honom och han var ständigt
tillgänglig.
Lars-Göran hade ett stort intresse för friluftsliv och ägnade mycket tid åt fågelskådning och
föreningsliv.
Våra tankar går nu till hans familj och hustrun Anita.
Jag vill med dessa ord å fullmäktiges vägnar säga ett stort TACK för allt du gjort för kommunen.

