Jag vill tillföra att såväl SKL som KPMG:s egna jurister granskat avtalet som jag undertecknat
och att de bekräftade att det inte fanns något kriminellt med det. Jag vill också understryka att vi
var eniga i revisionen om att teckna avtalet. Gunbritt Öhlén kan bekräfta båda ovanstående
påstående, hon sitter fortfarande med i nämnda revision.
Thomas Johnsson krävde min avgång först då jag inte löd honom gällande att inte anlita KPMG
utan istället ha kvar PWC som sakkunnig konsult för revisionen. Att vi i revisionen valde bort
PWC var för att den utvalda tjänstemannen var personligen bekant med Kommunchefen Kristiina
Kosunen Eriksson. Detta framgår i våra minnesanteckningar för det första och enda möte vi hann
ha innan jag tvingades bort. Gunbritt Öhlén kan också bekräfta detta.
När jag inte lydde Thomas Johnsson blev jag inkallad till ett möte på Moderaternas kansli i Växjö
där Anna Tenje, Katarina Brännström, Thomas Johnsson, Mikael Johansson och dåvarande
ombudsmannen Carl Dahlin deltog. Kristiina Kosunen Eriksson deltog via telefon och där
framförde hon hotet om polisanmälan via telefon. Hotet finns också nedtecknat i en
hemligstämplad skrivelse som Alvesta Alternativet i efterhand lyckats få tag på, där avsändare
och mottagare tydligt framgår. Anna Tenje sammanfattade det hela med att om jag inte frivilligt
avgick så skulle rubrikerna i tidningarna innebära slutet för mitt företagande som
redovisningskonsult, för vem anlitar en konsult som blivit anmäld för trolöshet mot huvudman,
oavsett om det är sant eller inte? Som tack om jag frivilligt avgick blev jag invald som vice
ordförande för Moderatkvinnorna i Kronoberg.
Jag avgick för att min familj och mitt företag inte skulle bli lidande för de grundlösa
anklagelserna och blev några veckor senare invald som vice ordförande för Moderatkvinnorna.
Om det Thomas Johnsson sagt till Smålandsposten är sant, att jag avgick för att det inte längre
fanns förtroende för mig i den moderata gruppen, varför blir jag då enhälligt invald några veckor
senar? Att jag dessutom sedan flera år och fram tills jag själv (efter att jag gått ut med händelsen i
media) avsagt mig uppdraget, skötte Kronobergs Moderaters ekonomi genom mitt företag, borgar
för att det Thomas Johnsson sagt inte stämmer.
Allt detta har Smålandsposten vid upprepade tillfällen informerats om och skriftliga bevis har
bifogats. Det som hänt strider inte bara mot kommunallagen. Det är mycket anmärkningsvärt att
man som tidning väljer att mörka händelser som har ett allmänintresse och istället väljer att
utmåla en enskild individ som kriminell.
Min önskan och förhoppning är fortfarande att de som hotat mig och tvingat mig att avgå, får stå
till svars för detta. Tyvärr är det så att trycket från allmänheten på rättvisa uteblir, när det inte
stått i tidningen vad som hänt, för i allmänhetens ögon så kan det inte ha hänt, när
tidningen inte skriver om det. När den enda tidningen som finns på orten då så tydligt tar parti för
den ena sidan och väljer att inte alls rapportera om det den andra sidan säger, då blir det en
orättvisa utan dess like. Tänk om någon åklagare kunde ta tag i detta!
Med vänlig hälsning,
Suzanne Karlsson

