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Vid dagens behandling av ärendet ville jag som tjänstgörande ordförande försäkra 
mig om att styrelsens medlemmar är nöjda med utredningens förutsättningar. Detta 
med tanke på att anklagelser om jäv riktats mot kommunstyrelsens ordförande. 
 

Ingen av styrelsens ledamöter ansåg att förutsättningarna varit felaktiga eller 
bristfälliga vad som avser utredningsuppdraget. Ingen ledamot ansåg att det förelåg 
någon ytterligare omständighet som borde utredas.  
 

Utredningen visar att det inte begåtts några olagligheter eller fel mot hyresgästen. 
Ytterligare utredning av kommunens jurister, efter fler inkommande skrivelser med 
antydan om att kommunstyrelsen ordförande är jävig gällande annans 
hyresgäst/företagares hyra, visar att kommunstyrelsens ordförande inte deltagit i vare 
sig beredning eller beslut  och han har heller inte undertecknat hyresavtalet. Med 
detta ska kommunstyrelsens ordförande inte ha någon skugga på sig i något 
jävshänseende. 
 

Utredningen omfattar 100-tals sidor, över 40 bilagor och sträcker sig över tid i 20 år. 
Under debatten framkom att såväl majoriteten som oppositionens företrädare ansåg 
att utredningen är gedigen och att den har svarat på de frågor som hyresgästen 
framställt. 
 

Oppositionsrådet yrkade dock på att det skall tillsättas en oberoende utredning med 
en utomstående aktör.  
Jag bad då oppositionsrådet att specificera vad hon inte är nöjd med i förvaltningens 
utredning eftersom jag svårligen kan förstå att man både tycker att utredningen är bra 
och samtidigt vill se en extern och oberoende utredning. 
 

Vi yrkade på att utredningen skall godkännas eftersom hela styrelsen givit uttryck för 
att den svarar på samtliga frågor och att den tillsänds kommunrevisionen för 
kännedom. 
 

När kommunstyrelsen utreder olika förhållanden gör vi det för att säkerställa att våra 
processer uppfyller t ex rättssäkerhetsaspekterna. Det är inte samma sak som att 
granska sig själv utan ett uttryck för kommunens internkontroll och hur vi bemöter 
medborgare som upplever kommunens arbete som orättvist och missgynnande.  
 

Kommunen blir då och då ifrågasatta av medborgare och näringsidkare och det är 
viktigt att vi alltid bemöter och transparent förklarar hur kommunen arbetar. I det 
arbetet är det också viktigt att man bemöter alla aktörer på samma sätt. Att en 
näringsidkare som har goda kontakter med politiker får inte bli en anledning för att 
behandlas annorlunda än andra varken negativt eller positivt. 
 

Kommunrevisionen arbetar självständigt där varje revisor t o m är egen myndighet. 
De tar inte order från kommunstyrelsen utan deras uppdrag är att ständigt granska 
och utvärdera kommunstyrelsens verksamhet. 
Om kommunrevisionen upptäcker något avseende förhållandena i kommunens 
hyressättning eller behandling av enskilda näringsidkare, så är jag säker på att de 
kommer inleda en granskning men det är kommunrevisionen som äger frågan. 
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