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Foreningen Osterakers Framtid (org.nr. 802455-5438) viii fa klarlagt om brott begatts, eller ej, av den
nya och forutvarande ordforanden i Osten3kers kommunstyrelse; kommunalradet Michaela Fletcher
Sjoman och forra kommunalradet Ingela Gardner Sundstrom

Forskingring?
O/jemalningen
Ingela Gardner Sundstrom har, troligen varen 2010, bestalit en oljemalning av sig sjalv att betalas med
skattemedel. Verket har utforts av Anna Toresdotter, konstnar i Osteraker. Nagon dokumentation av
bestaliningen samt forfragan hos andra konstnarer har inte kunnat visas.
I media har forra kommunalradet, sedan tavlan upptackts undanstalld i Osterakers kommunalhus,
medgivit aU detta kanske inte varit det klokaste av hennes beslut Fakturan om 31 250 kronor har
godkants och attesterats av Ingela Gardner Sundstrom sjalv och kommunfullmaktiges davarande
ordforande Lars Osterlind ; under foregivande att det varit kutym i kommunen att lata avbilda tidigare
kommunstyrelseordforanden. Detta ar osant intygande
Bestallningsjobbet har skett med konstnaren enkom per e-post, Ingela Gardner Sundstrom, som sager
sig inte ha sparat korrespondensen . Den dat~r som Ingela anvant sig av bor ga att
kontrollera/beslagta .
Den aktuella oljemalningen bar beslagtas som bevis, da den fOrutom dess egenvarde utgor
bevismaterial, samt aU den elier de som forfogar over den nu ingalunda har ratt dartill.

Troloshet mot huvudman?
Hyra av lokaler pa Liustera och beslut om inkap av konst far 10 milioner kronor
Kommunstyrelsen har den 3 maj 2010 foreslagits att forhyra lokaler vid Ljustero Torg for att dar ha
turistbyra aret runt samt att inrymma en konstsamling som ags av Ostrasalt AB , i vars styrelse agaren
till Forvaltnings AB Ljustero Torg sitter, tiliika fortroendeman i davarande byggnadsnamnden , vilken da
led des av maken till kommunstyrelsens ordforande. Forslaget fran ordforanden antogs av
kommunstyrelsen 2010-05-03 § 131 . Nagon som heist dokumentation av hur arendet anhangiggjorts i
kommunen finns inte.
Under sommaren 2010 sker en "smyginvigning" av konstsamlingen , vilket ma uppfattas som att en
officieli sadan skali aga rum senare under aret
Nar nyvalda kommunfullmaktige sammantrader den 8 november foreslar majoriteten, som leds av
Ingela Gardner Sundstrom , att det presidium , som fungerat under den gangna mandatperioden valjs
till fullmaktiges presidium for de tva aterstaende manaderna av 2010 och att kommunstyrelsen som
sitter, i vilken fru Gardner Sundstrom ar ordforande, far forlangd mandatperiod aret ut
Nar sedan budgeten skali faststalias visar det sig att det finns forslag om inkop av den konst som
tidigare namnts for 10 miljoner kronor. Vi menar att detta har varit uppgjort fran allra forsta borjan; fran
beslut om hyra och sedan inkop. Kan tanken ha varit att vid den officiella invigning fa overlamna en
check om 10 miljoner till Ostrasalt AB? Det finns all anledning att utrona om korruption foreligger.
Kommunfullmaktige beslutade den 8 november den budget som inneholl beslut att forvarva
konstsamlingen . Kommunstyrelsen hade dessforinnan vid sammantradets borjan 25 oktober fau hela
budgeten framlagd pa bordet Pa tre rader i budgetsammanfattningens 28 sidor namndes att
konstsamling skulle inkopas. Budgeten hade dessforinnan inte delgivits till kommunstyrelsens
ledamoter. Kommunstyrelsen behandlade inte budgeten over huvud taget utan fungerade endast som
en "expedition" fore framlaggandet av budgeten till fullmaktiges sammantrade 8 november. Ingen
information om konstkopet lamnadestill styrelsen .

Efter att beslutet om konstkop overklagats 17 november mottog Qsterakers kommun ett forelaggande
fran forvaltningsratten i Stockholm 25 november att yttra sig over konstkopsbeslutet av den 8
november. Kommunstyrelsen inkallas till extra sammantrade 13 december for att godkanna ett forslag
till yttrande som skall faststallas senare samma dag av kommunfullmaktige. I forslag till yttrande gor
Qsterakers kommun gallande "att arendet har beretts i laga ordning da Kommunstyrelsen den 25
oktober 2010, § 215, behandlade fragan i samband med budget 2011, infor fullmaktiges
avgorande den 8 november 2010, § 150."
En politiskt obunden ledamot i kommunstyrelsen reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens
beslut att godkanna forslaget till yttrande. Reservationen gjordes pa grund av att yttrandet var osant
och manipulativt; d.v.s. direkt lognaktigt.
Under den gangna manaden har vi kunnat utrona att kommunen forhyrt lokalerna av Qstrasalt AB som
i sin tur hyr dem av Forvaltnings AB Ljustero Torg , nagot som inte redovisats vid kommunstyrelsens
beslut 2010-05-03 .

A vtackningsfester
Avtackningsfest for 283 000 :- for en person som sitter kvar, om an inte pa exakt samma post, och det
hon sjalv medverkat till viII foreningen att det utreds om forskingring av allmanna medel eller
misstanke om korruption foreligger.
Vid tva olika tiIIfallen utover traditionell arsavslutning 14 januari 2011 och 21 januari 2011 har sa
kallade avtackningsfester hall its med anledning av att Ingela Gardner Sundstrom avgatt som
kommunstyrelseordforande (2002-2010) ; hon har tilltratt som ordforande i kommunfullmaktige 2011
01-01 och saledes ej lamnat kommunalpolitiken . Kostnaderna for dessa tre arrangemang uppgar till
mer an en kvarts miljon. Kommunstyrelsens konto for representation ar 2011 uppgar totalt till 300 000.
De tva senaste arrangemangen har tillsamman med andra beslut och handelser lett till kraftiga
protester fran kommuninvanare. Vem eller vilka ar ansvariga for arrangemangen, som enligt deras
mening faller utanfor den verksamhet som kommunen skall bedriva. Lokala media har
uppmarksammat detta och flera inslag har forekommit i regionala TV-sandningar.
Pa fraga om vilka som ar ansvariga for besluten har uppgivits "kommunledningen ". Vilka ar det da?
Enligt kommundirektbren Gun Britt Nikolausson sa ar det kommunalraden Ingela Gardner Sundstrom
(m), Elisabeth Gunnars (fp) och oppositionsradet Bjorn Sundman (s) som givit davarande politiska
sekreteraren Michaela Fletcher Sjoman uppdraget att anordna avtackningsfesten 14 januari ; fru
Fletcher Sjoman ar sedan arsskiftet ny kommunstyrelse-ordforande.
Till media har uppgivits att arrangemanget - 14 januari hade budgeterats till 145 000 kronor i
verkligheten sa har kommunen hittills fakturerats 251 554 kronor.
Den offert som inlamnats till kommunen i december 2010 innehaller inslag som minst sagt ar litet udda
for ett kommunalt arrangemang ; exempelvis dekoration av lokal for 130 000 kronor! Redan har borde
de ansvariga ha tagit sig en funderare, kanske?
Sedan den s.k. kommunledningen - den for 2010 - pressats sa viII vare sig Elisabeth Gunnars eller
Bjorn Sundman vidga nagot deltagande i besluten . Ingela Gardner Sundstrom menar, enligt Sodra
Roslagen - Mitti (edition vecka 14 sid 6) , att hon godkant en enklare avtackning. Michaela Fletcher
Sjoman har inte haft den stallning att hon kunnat bestalla ett arrangemang av denna omfattning.
Nagra dokumenterade beslut eller bestallningar har ej kunnat uppvisas.
Att sadana har beslut inte kan fattas av enskild ledande politiker ar helt klart enligt kommunens egna
reglementen .
Pa grund av de osanna intyganden sa har ingen huvudman klart kunnat definieras, varfor foreningen
anser att en utredning bar goras.

Mot bakgrund av ovanstaende samt omfattande protester (demonstrationer, insandare och
tidningsartiklar m.m.) hemstalls att det utredes vilka oegentligheter som har begatts, det ar viktigt ur
allmant intresse.
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