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Motion nr 3/2015 från Björn Molin (RP) - Beträffande tillsättande av en 
oberoende utredning Säbyviken 

Sammanfattning 
Björn Molin (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-02-09, KF § 1:38, föreslagit att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering av sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-06-13, innebärande 
att inte tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken med hänvisning till att 
Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat beslut om att förundersökningen 
läggs ned samt att det inte heller föreligger några andra skäl för att tillsätta en oberoende utredning. 

Bakgrund 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-09, KF § 1:38, väcktes en motion nr 3/2015 vari 
motionären framför behovet av att tillsätta en oberoende utredning rörande Säbyviken. Som 
motivering till sitt förslag åberopar motionären en förundersökning av Riksenheten mot korruption. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen konstaterar dels att Åklagarmyndigheten vid Riksenheten mot korruption har fattat 
beslut om att förundersökningen läggs ned, dels att det i övrigt saknas skäl till att tillsätta en 
oberoende utredning rörande Säbyviken, varför motionen bör avslås. 

Bilagor 
1. Motion nr 3/2015 — Tillsättande av en oberoende utredning Säbyviken 

(an-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter Freme 
Kansli c/ief 
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Motion beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbwiken 

Bakgrund 

Uppdrag Granskning har avslöjat för oss att en finansman och tidigare medlem i 
Moderaternas riksstyrelse beviljade en kommunfullmäktigeledamot i Österåker ett lån 
om c:a 3 milj. kronor och gav en rabatt på arrende om sammanlagt 4.5 milj. kronor för 
att bygga en egen skola. Kommunfullmäktigeledamotens man, som var ordförande för 
byggnadsnämnden, beviljade flera bygglov till finansmannen för att uppföra 
industribyggnader. Det senaste bygglovet beviljades utan att strandskyddsdispens 
hade beviljats. Finansmannen byggde utan att bygglovet hade vunnit laga kraft. Såväl 
bygglovet som en senare meddelad strandskyddsdispens upphävdes efter 
överklagande. Länsstyrelsen har uppmanat Byggnadsnämnden att utfärda 
rivningsföreläggande vilket Byggnadsnämnden inte efterkommit utan i stället valt att 
arbeta med en ny detaljplan vilken ska "läka" alla tidigare fel. 

Motivering 

Enligt uppgifter i media har Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning för 
att utreda om ovan beskrivna omständigheterna innebär att en brottlig handling har 
blivit begången. Denna förundersökning kan leda antingen till åtal eller till att 
förundersökningen läggs ned på grund av att brott inte har blivit begånget eller att 
brott ej kan styrkas. Alldeles oberoende av vad denna förundersökning leder till är det 
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utomordentligt viktigt att kommunfullmäktige för egen del låter utreda de faktiska 
förhållandena så att kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten får en objektiv 
och sanningsenlig redogörelse för vad som förekommit och en professionell 
bedömning av det inträffade. Detta är viktigt av följande skäl. 

Enbart den omständigheten att åklagare inleder en förundersökning som relaterar till 
kommunens handläggning av ett ärende gör att kommunfullmäktige av ren 
självbevarelsedrift borde utreda vad som förekommit i syfte att åtgärda det som är fel 
och för att ge sig själv tillfälle att för framtiden förhindra att beslut fattas på 
felaktiga/rättsvidriga grunder. 

Kommunens invånare finansierar kommunens budget om mer än 2,1 miljarder kronor 
under 2015. Den som förvaltar andras medel har en grundläggande skyldighet att 
redovisa hur medlen använts. Kommuninvånarna har därför rätt att få full kunskap om 
hur skattemedlen används och hur beslut fattas i kommunen. 

Det vore en underdrift att säga att politikerföraktet i Österåker är stort. Mer sannolikt 
är sanningen den att politikerföraktet hos kommunens invånare är totalt. Det måste 
anses vara en av kommunfullmäktiges viktigare uppgifter att arbeta för att återerövra 
så mycket som möjligt av förtroendet hos invånarna. 

Sedan lång tid är det ett känt faktum att politiker, och särskilt lekmannapolitiker, 
lämnar sina uppdrag på grund av hot om våld, näthat och trakasserier. När det 
förekommer beklagar vi det alltid. I vår kommun är risken nu att våra 
lekmannapolitiker kan komma att lämna sina politiska uppdrag på grund av misstanke 
om brottslig verksamhet vid myndighetsutövning. Att tillsätta ifrågavarande utredning 
vore ett sätt att försöka behålla de politiker som utan skuld och utan kunskap om vad 
som skett och av ideella skäl offrat tid och engagemang för att bidra till kommunens 
bästa. 

Alla kommunens ledamöter i fullmäktige och i nämnder får idag tåla obehag på grund 
av vad ett fåtal gjort för egen vinnings skull eller på grund av missriktad lojalitet. 
Kommunfullmäktige bör tillsätta utredningen för att visa omvärlden att vad som 
inträffat under inga förhållanden accepteras och att åtgärder vidtas för att rätta till det 
felaktiga och för att förhindra upprepning. Envar av kommunfullmäktiges ledamöter 
och nämndernas ledamöter är berättigad att få detta stöd i sitt uppdrag och för att 
själv bli befriad från varje misstanke om delaktighet. 

Att inte störa åklagaren i hans förundersökning och därför inte vidta några åtgärder alls 
leder omedelbart till misstanke om att intressen finns även idag för att saken inte ska 
utredas utan i stället få falla i glömska. Det är uteslutet att åklagaren i sin 
förundersökning skulle låta sig störas av någon lokalpolitiker i Österåker. Det är att 
underskatta åklagarens kapacitet och integritet. 



Alliansens hittillsvarande hållning skulle kunna tolkas som att intresse saknas för att 
redogöra för vad som förekommit. Detta är olyckligt och så kan ändock inte vara fallet. 
Att avslöja alla dolda maktstrukturer och bekämpa obehörig påverkan på 
beslutsfattare borde vara av högsta prioritet för varje politiker i vårt land, så även i vår 
kommun. Att utse en utredning skulle bidra till att bota en sådan misstolkning. 

Alliansen använder honnörsord som rättvisa, transparens och likabehandling som 
ledord för sin politik. Att "tysta" ned saken i stället för att utreda den är knappast 
något gott exempel på transparens utan snarare exempel på dess motsats. Att arbeta 
ut ny detaljplan som alternativ till att utfärda rivningsföreläggande har veterligen aldrig 
inträffat för någon annan fastighetsägare tidigare. Detta är inget gott exempel på 
likabehandling utan snarare exempel på dess motsats. Att låta någon, i strid mot 
gällande lag, bygga till förfång för närmaste grannar, allmänheten och även djurlivet är 
inte ett gott exempel på rättvisa utan snarare exempel på dess motsats. 
Allianspartierna har nu ett utsökt tillfälle att i praktisk handling honorera sina egna 
honnörsord genom att biträda denna motion. 

Utredningen 

Utredningen ska vara en oberoende sakkunnig utredning och bestå av yrkesmän som 
inte tidigare utfört något uppdrag för kommunen. Utredningen ska bestå av tre 
ledamöter, varav en ska vara auktoriserad revisor, en ska vara medlem i Sveriges 
Advokatsamfund och den tredje ska utses av styrelsen för Institutet Mot Mutor. 
Utredningen ska ha till uppgift att utreda och belysa fakta rörande samtliga 
bygglovsärenden rörande Säbyviken och Rydboholms slott samt samtliga lån beviljade 
av någon medlem i finansfamiljen till någon ledamot i Österåkers kommunfullmäktige 
eller nämndsledamot. Utredningen ska omfatta tiden 2000-2015. Utredningen ska 
även uttala sig om eventuella missförhållanden i handläggningen av ärendena och hur 
besluten fattats. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 maj 2015. 

Denna motion kommer att kompletteras med förslag till medlemmar i utredningen. 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning enligt ovan med 
angivna arbetsuppgifter. 

Yrkande 

ersberga den 7 januari 2015 


