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Re:  Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun  och byggnadsnämndens 
ordförande i Österåkers kommun 
 
Vi önskar redogöra för följande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun är gift med byggnadsnämndens 
ordförande i samma kommun.  
 
I kommunens valberedning 2002 ingick den person som då var och fortfarande är 
kommunstyrelsens ordförande. 2002 föreslog valberedningen att till byggnadsnämn-
dens ordförande utse den person som då utsågs till byggnadsnämndens ordförande 
och fortfarande besitter posten.  
 
I november 2006 registrerades Bofutura Ekonomisk förening (769615-5956). 
Byggnadsnämndens ordförande ingår sedan registreringen i föreningens styrelse. 
Föreningen har till ändamål ”att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

studier, debatt och information kring bostadsfrågor samt påverka beslutsfattare 

genom lobbying i för företagen, branschen och bostadskonsumenterna positiva 

riktning”. Bland föreningens medlemmar ingår bl.a. de stora svenska aktörerna inom 
byggnadsbranschen såsom Cementa, Einar Mattsson, LE Lundberg, Folkhem, JM, NCC 
Boende, Peab, Sweco och Skanska. 
 
Österåkers kommun har under relativt lång tid bedrivit en aktiv byggnations-
verksamhet. Det är inte känt att någon annan entreprenör än Bofuturas medlemmar 
utfört något mer omfattande arbete i kommunen. Tre av Swecos konsulter arbetar 
dessutom sedan lång tid tillbaka full tid hos Österåkers kommun. Vad skälet till detta är 
är oklart. 



 
Före bildandet av Bofutura redovisade byggnadsnämndens ordförande en årlig 
inkomst om något mer än MSEK 1,0 (2004) men redan under 2005 redovisade 
vederbörande en årsinkomst om mer än MSEK 2,8. Sannolikt började arbetet med 
Bofutura redan under 2005. 
 
Byggnadsnämndens ordförande är den tyngste beslutsfattaren i Österåkers kommun 
rörande byggnadsfrågor, däribland bygglovsfrågor. Byggnadsnämndens ordförande har 
inte avstått ifrån att deltaga i några kommunens beslut som rört Bofuturas 
medlemmar utan har i skilda sammanhang förklarat sig aldrig ha varit jävig. 
 
Under hänvisning till ovanstående får vi hemsälla att Riksdagens ombudsmän måtte 
granska om kommunstyrelsens ordförandes och byggnadsnämndens ordförandes 
agerande är förenligt med svensk lag. 
 
 
Åkersberga den 5 mars 2009  
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Kari Lindblom, ordf. Ulla Britt Wickström 
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Roger Johansson, v.ordf. Lars Erik Wikström st.led. 
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Peter Nummert, st.led. Ivar Horst, st.led. 
 
 
______________________ 
Jussi Järvi, st.led. 


