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VAR	  PUBLICERADES	  JOBBET?

Sydsvenskan

BESKRIV	  RESULTATET	  AV	  GRÄVET	  KORTFATTAT!	  (GÄRNA	  I	  FORM	  AV	  RUBRIK	  OCH	  INGRESS	  (MAX	  7	  
RADER)

Borgmästare	  för	  miljoner	  

E[er	  decennium	  av	  moderat	  majoritet	  var	  Göran	  Holm	  kungen	  av	  Vellinge.	  Sydsvenskan	  avslöjade	  hur	  han	  

som	  borgmästare	  utny^jade	  sin	  makt	  för	  a^	  fylla	  si^	  eget	  bankkonto.	  Förutom	  e^	  rekordhögt	  arvode	  ly[e	  han	  

en	  vissDdspension	  på	  två	  miljoner	  kronor.	  Skyddsnätet	  för	  bortvalda	  poliDker	  blev	  hans	  fallskärm.	  Men	  

granskningen	  gick	  djupare	  och	  visade	  a^	  Göran	  Holm	  och	  kommunalrådet	  Lars-‐Ingvar	  Ljungman	  tog	  ut	  

semesterersä^ning.	  Något	  som	  inte	  poliDker	  har	  rä^	  Dll.	  Och	  genom	  a^	  höja	  en	  tjänstemans	  lön	  kra[igt	  och	  

ge	  henne	  specialförmåner	  höjdes	  deras	  egna	  arvoden.	  Granskningen	  visade	  på	  a^	  girighet	  och	  

vänskapskorrupDon	  genomsyrar	  Velllinges	  toppskikt.	  

PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  
RADER)

Inga	  andra	  poliDker	  i	  kommunfullmäkDge	  hade	  förstå^	  effekten	  av	  de	  byråkraDska	  formuleringarna	  i	  

arvodesreglementet.	  Inga	  tjänstemän	  vågade	  sä^a	  stopp	  för	  den	  olagliga	  semesterersä^ningen.	  En	  såg	  Dll	  a^	  

det	  kunde	  fortsä^a.	  Det	  krävdes	  en	  granskning	  av	  Sydsvenskan	  för	  a^	  Vellingeborna	  skulle	  inse	  a^	  deras	  

starke	  man,	  Göran	  Holm,	  hade	  gå^	  över	  gränsen.	  Grävet	  visade	  a^	  tjänsteman	  och	  poliDker	  som	  hade	  jobbat	  i	  

tjugo	  år	  Dllsammans	  hade	  skapat	  de	  fördelakDga	  reglerna.	  E[er	  granskningen	  förlorade	  Moderaterna	  17	  

procent	  i	  valet	  och	  Göran	  Holm	  avgick.	  Semesterersä^ning	  betalades	  Dllbaka,	  kommunalrådet	  sänkte	  si^	  

arvode	  och	  arvodesreglementet	  görs	  nu	  helt	  om.	  

HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?

Alla	  visste	  a^	  Vellinge	  hade	  få^	  en	  borgmästare.	  Men	  ingen	  visste	  vad	  han	  gjorde,	  hur	  mycket	  makt	  han	  hade	  

eller	  vad	  han	  tjänade.	  E[er	  fyra	  år	  med	  den	  nyinrä^ade	  borgmästarDteln	  ville	  vi	  ta	  reda	  på	  hur	  mycket	  Göran	  

Holm	  hade	  gjort	  och	  hur	  mycket	  han	  tjänade.	  Tanken	  var	  a^	  göra	  en	  utvärdering	  av	  den	  nyinrä^ade	  posten	  

innan	  det	  var	  dags	  för	  ny^	  val.	  Han	  kandiderade	  också	  Dll	  y^erligare	  fyra	  år	  på	  uppdraget	  och	  hade	  inga	  planer	  

på	  a^	  dra	  sig	  Dllbaka.	  

VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?

Klassiska	  grävmetoder:

Vi	  begärde	  ut	  deklaraDoner	  från	  ska^emyndigheten	  och	  årsbesked	  från	  kommunen.

Vi	  hi^ade	  mejlkorrespondens	  som	  handlade	  om	  olagliga	  semesterersä^ningar.	  	  

Vi	  begärde	  ut	  toppoliDkernas	  körersä^ning,	  kontokortskvi^on,	  reseersä^ningar,	  representaDon,	  

utbildningskostnader	  från	  kommunen..	  De	  flesta	  handlingarna	  fanns	  hos	  det	  privata	  bolag,	  Serkon,	  som	  sköter	  

kommunens	  administraDon.

När	  ingen	  kunde	  svara	  på	  hur	  länge	  de	  tagit	  ut	  olaglig	  semesterersä^ning	  begärde	  vi	  ut	  alla	  lönespecifikaDoner	  

från	  1992.	  De	  fanns	  förvarade	  i	  kommunens	  källararkiv.	  Personal	  från	  Serkon	  fick	  följa	  med	  oss	  och	  låsa	  upp.	  

Där	  letade	  vi	  fram	  alla	  semesterersä^ningar	  för	  toppoliDkerna.	  

Vi	  kontaktade	  jurister	  och	  jämförde	  med	  andra	  kommuner	  för	  a^	  få	  reda	  på	  hur	  ovanliga	  reglerna	  för	  

vissDdspensionen	  och	  arvodena	  i	  Vellinge	  var.	  

Vi	  gjorde	  intervjuer	  med	  Göran	  Holms	  poliDkerkollegor	  och	  höga	  tjänstemän	  runt	  om	  honom.

När	  alla	  fakta	  var	  dubbelkollade	  bokade	  vi	  in	  en	  intervju	  med	  Göran	  Holm.	  Han	  fick	  svara	  på	  alla	  frågor	  vid	  e^	  

enda	  Dllfälle	  och	  intervjun	  spelades	  in	  på	  band.	  

Vi	  lade	  ner	  	  mycket	  energi	  på	  a^	  berä^a	  vår	  historia	  på	  e^	  balanserat	  sä^.	  Tidigare	  granskningar	  har	  o[a	  bara	  

stärkt	  Göran	  Holms	  posiDon.	  Vi	  valde	  a^	  först	  berä^a	  om	  själva	  uppdraget	  och	  låta	  Göran	  Holm	  komma	  Dll	  

tals	  och	  däre[er	  följa	  upp	  med	  fler	  avslöjanden.	  

VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?

Skri[liga	  i	  form	  av	  dokument	  och	  arkivmaterial	  från	  kommunen.	  Intervjuer	  med	  toppoliDkerna	  och	  

människorna	  runt	  dem.	  Intervjuer	  med	  experter	  som	  Dll	  exempel	  jurister.	  

STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?

Handlingar	  som	  lönespecifikaDoner	  och	  körersä^ning	  fanns	  inte	  på	  kommunen.	  E[ersom	  all	  central	  

administraDon	  sköts	  av	  e^	  privat	  bolag,	  Serkon,	  fick	  vi	  istället	  vända	  oss	  dit.	  

Dessutom	  sa^e	  den	  kultur	  som	  finns	  i	  Vellinge	  kommun	  krokben	  för	  oss.	  ToppoliDkerna	  anser	  a^	  de	  har	  rä^	  

Dll	  sina	  arvoden	  och	  ersä^ningar.	  Folk	  i	  deras	  närhet	  hade	  slutat	  reagera	  trots	  a^	  de	  visste	  a^	  utbetalningar	  

var	  felakDga.	  OpposiDonen	  hade	  nästan	  dö^	  ut	  e[er	  det	  långa	  moderatstyret.	  I	  början	  fick	  vi	  bara	  svar	  som:	  

”Han	  är	  värd	  det”	  eller	  ”Det	  spelar	  ingen	  roll	  vad	  man	  säger,	  de	  gör	  som	  de	  vill”.

Göran	  Holm	  frågade	  om	  vi	  inte	  kunde	  vänta	  med	  a^	  publicera	  arDklarna	  Dll	  e[er	  valet	  den	  19	  september.	  

HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?

Cirka	  fyra	  veckor.

VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?

Revisorerna	  i	  Vellinge	  kommun	  gjorde	  en	  granskning	  som	  gav	  oss	  rä^	  på	  alla	  punkter.	  

Kommunen	  ändrar	  si^	  reglemente	  för	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  totalt.	  Arvoden	  Dll	  borgmästaren	  och	  

kommunalrådet	  sänks.	  En	  opposiDon	  har	  börjat	  göra	  sig	  hörd	  i	  Vellinge	  kommunfullmäkDge	  (tre	  nya	  parDer	  

kom	  in	  i	  fullmäkDge	  e[er	  valet).

ArDklarna	  dominerade	  nyhetsarbetet	  på	  redakDonen	  under	  flera	  veckor.	  ArDklarna	  fick	  stort	  

utrymme	  i	  Ddningen,	  flera	  vänsterkryss,	  förstasidor	  och	  löpsedlar.	  RedakDonen	  fortsa^e	  a^	  

granska	  Vellinge	  kommun	  även	  e[er	  	  publiceringen.	  Det	  har	  resulterat	  i	  fler	  avslöjande	  reportage	  

om	  specialregler	  i	  Vellinge	  kommun.	  Vidare	  granskning	  har	  le^	  fram	  Dll	  arDkelserien:	  ”Den	  

privaDserade	  kommunen”	  som	  publiceras	  i	  slutet	  av	  december	  i	  Sydsvenskan.	  

Kollegor	  och	  konkurrenter	  gjorde	  uppföljande	  arDklar	  och	  många	  har	  lovordat	  resultatet	  av	  vårt	  

arbete.	  I	  Kvällsposten	  nämner	  Göran	  Holm	  Dll	  exempel	  si^	  sämsta	  ögonblick	  i	  karriären:	  ”A^	  jag	  

inte	  noggrant	  läste	  igenom	  avtalstexten	  för	  mina	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  när	  jag	  slutade	  som	  

kommunstyrelsens	  ordförande	  2006.	  Då	  hade	  jag	  struntat	  i	  de	  här	  småpengarna	  och	  sluppit	  

kriDken.”	  	  

HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  

Nej.

ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  
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Borgmästare	  för	  miljoner	  

E[er	  decennium	  av	  moderat	  majoritet	  var	  Göran	  Holm	  kungen	  av	  Vellinge.	  Sydsvenskan	  avslöjade	  hur	  han	  

som	  borgmästare	  utny^jade	  sin	  makt	  för	  a^	  fylla	  si^	  eget	  bankkonto.	  Förutom	  e^	  rekordhögt	  arvode	  ly[e	  han	  

en	  vissDdspension	  på	  två	  miljoner	  kronor.	  Skyddsnätet	  för	  bortvalda	  poliDker	  blev	  hans	  fallskärm.	  Men	  

granskningen	  gick	  djupare	  och	  visade	  a^	  Göran	  Holm	  och	  kommunalrådet	  Lars-‐Ingvar	  Ljungman	  tog	  ut	  

semesterersä^ning.	  Något	  som	  inte	  poliDker	  har	  rä^	  Dll.	  Och	  genom	  a^	  höja	  en	  tjänstemans	  lön	  kra[igt	  och	  

ge	  henne	  specialförmåner	  höjdes	  deras	  egna	  arvoden.	  Granskningen	  visade	  på	  a^	  girighet	  och	  

vänskapskorrupDon	  genomsyrar	  Velllinges	  toppskikt.	  

PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  
RADER)

Inga	  andra	  poliDker	  i	  kommunfullmäkDge	  hade	  förstå^	  effekten	  av	  de	  byråkraDska	  formuleringarna	  i	  

arvodesreglementet.	  Inga	  tjänstemän	  vågade	  sä^a	  stopp	  för	  den	  olagliga	  semesterersä^ningen.	  En	  såg	  Dll	  a^	  

det	  kunde	  fortsä^a.	  Det	  krävdes	  en	  granskning	  av	  Sydsvenskan	  för	  a^	  Vellingeborna	  skulle	  inse	  a^	  deras	  

starke	  man,	  Göran	  Holm,	  hade	  gå^	  över	  gränsen.	  Grävet	  visade	  a^	  tjänsteman	  och	  poliDker	  som	  hade	  jobbat	  i	  

tjugo	  år	  Dllsammans	  hade	  skapat	  de	  fördelakDga	  reglerna.	  E[er	  granskningen	  förlorade	  Moderaterna	  17	  

procent	  i	  valet	  och	  Göran	  Holm	  avgick.	  Semesterersä^ning	  betalades	  Dllbaka,	  kommunalrådet	  sänkte	  si^	  

arvode	  och	  arvodesreglementet	  görs	  nu	  helt	  om.	  

HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?

Alla	  visste	  a^	  Vellinge	  hade	  få^	  en	  borgmästare.	  Men	  ingen	  visste	  vad	  han	  gjorde,	  hur	  mycket	  makt	  han	  hade	  

eller	  vad	  han	  tjänade.	  E[er	  fyra	  år	  med	  den	  nyinrä^ade	  borgmästarDteln	  ville	  vi	  ta	  reda	  på	  hur	  mycket	  Göran	  

Holm	  hade	  gjort	  och	  hur	  mycket	  han	  tjänade.	  Tanken	  var	  a^	  göra	  en	  utvärdering	  av	  den	  nyinrä^ade	  posten	  

innan	  det	  var	  dags	  för	  ny^	  val.	  Han	  kandiderade	  också	  Dll	  y^erligare	  fyra	  år	  på	  uppdraget	  och	  hade	  inga	  planer	  

på	  a^	  dra	  sig	  Dllbaka.	  

VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?

Klassiska	  grävmetoder:

Vi	  begärde	  ut	  deklaraDoner	  från	  ska^emyndigheten	  och	  årsbesked	  från	  kommunen.

Vi	  hi^ade	  mejlkorrespondens	  som	  handlade	  om	  olagliga	  semesterersä^ningar.	  	  

Vi	  begärde	  ut	  toppoliDkernas	  körersä^ning,	  kontokortskvi^on,	  reseersä^ningar,	  representaDon,	  

utbildningskostnader	  från	  kommunen..	  De	  flesta	  handlingarna	  fanns	  hos	  det	  privata	  bolag,	  Serkon,	  som	  sköter	  

kommunens	  administraDon.

När	  ingen	  kunde	  svara	  på	  hur	  länge	  de	  tagit	  ut	  olaglig	  semesterersä^ning	  begärde	  vi	  ut	  alla	  lönespecifikaDoner	  

från	  1992.	  De	  fanns	  förvarade	  i	  kommunens	  källararkiv.	  Personal	  från	  Serkon	  fick	  följa	  med	  oss	  och	  låsa	  upp.	  

Där	  letade	  vi	  fram	  alla	  semesterersä^ningar	  för	  toppoliDkerna.	  

Vi	  kontaktade	  jurister	  och	  jämförde	  med	  andra	  kommuner	  för	  a^	  få	  reda	  på	  hur	  ovanliga	  reglerna	  för	  

vissDdspensionen	  och	  arvodena	  i	  Vellinge	  var.	  

Vi	  gjorde	  intervjuer	  med	  Göran	  Holms	  poliDkerkollegor	  och	  höga	  tjänstemän	  runt	  om	  honom.

När	  alla	  fakta	  var	  dubbelkollade	  bokade	  vi	  in	  en	  intervju	  med	  Göran	  Holm.	  Han	  fick	  svara	  på	  alla	  frågor	  vid	  e^	  

enda	  Dllfälle	  och	  intervjun	  spelades	  in	  på	  band.	  

Vi	  lade	  ner	  	  mycket	  energi	  på	  a^	  berä^a	  vår	  historia	  på	  e^	  balanserat	  sä^.	  Tidigare	  granskningar	  har	  o[a	  bara	  

stärkt	  Göran	  Holms	  posiDon.	  Vi	  valde	  a^	  först	  berä^a	  om	  själva	  uppdraget	  och	  låta	  Göran	  Holm	  komma	  Dll	  

tals	  och	  däre[er	  följa	  upp	  med	  fler	  avslöjanden.	  

VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?

Skri[liga	  i	  form	  av	  dokument	  och	  arkivmaterial	  från	  kommunen.	  Intervjuer	  med	  toppoliDkerna	  och	  

människorna	  runt	  dem.	  Intervjuer	  med	  experter	  som	  Dll	  exempel	  jurister.	  

STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?

Handlingar	  som	  lönespecifikaDoner	  och	  körersä^ning	  fanns	  inte	  på	  kommunen.	  E[ersom	  all	  central	  

administraDon	  sköts	  av	  e^	  privat	  bolag,	  Serkon,	  fick	  vi	  istället	  vända	  oss	  dit.	  

Dessutom	  sa^e	  den	  kultur	  som	  finns	  i	  Vellinge	  kommun	  krokben	  för	  oss.	  ToppoliDkerna	  anser	  a^	  de	  har	  rä^	  

Dll	  sina	  arvoden	  och	  ersä^ningar.	  Folk	  i	  deras	  närhet	  hade	  slutat	  reagera	  trots	  a^	  de	  visste	  a^	  utbetalningar	  

var	  felakDga.	  OpposiDonen	  hade	  nästan	  dö^	  ut	  e[er	  det	  långa	  moderatstyret.	  I	  början	  fick	  vi	  bara	  svar	  som:	  

”Han	  är	  värd	  det”	  eller	  ”Det	  spelar	  ingen	  roll	  vad	  man	  säger,	  de	  gör	  som	  de	  vill”.

Göran	  Holm	  frågade	  om	  vi	  inte	  kunde	  vänta	  med	  a^	  publicera	  arDklarna	  Dll	  e[er	  valet	  den	  19	  september.	  

HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?

Cirka	  fyra	  veckor.

VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?

Revisorerna	  i	  Vellinge	  kommun	  gjorde	  en	  granskning	  som	  gav	  oss	  rä^	  på	  alla	  punkter.	  

Kommunen	  ändrar	  si^	  reglemente	  för	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  totalt.	  Arvoden	  Dll	  borgmästaren	  och	  

kommunalrådet	  sänks.	  En	  opposiDon	  har	  börjat	  göra	  sig	  hörd	  i	  Vellinge	  kommunfullmäkDge	  (tre	  nya	  parDer	  

kom	  in	  i	  fullmäkDge	  e[er	  valet).

ArDklarna	  dominerade	  nyhetsarbetet	  på	  redakDonen	  under	  flera	  veckor.	  ArDklarna	  fick	  stort	  

utrymme	  i	  Ddningen,	  flera	  vänsterkryss,	  förstasidor	  och	  löpsedlar.	  RedakDonen	  fortsa^e	  a^	  

granska	  Vellinge	  kommun	  även	  e[er	  	  publiceringen.	  Det	  har	  resulterat	  i	  fler	  avslöjande	  reportage	  

om	  specialregler	  i	  Vellinge	  kommun.	  Vidare	  granskning	  har	  le^	  fram	  Dll	  arDkelserien:	  ”Den	  

privaDserade	  kommunen”	  som	  publiceras	  i	  slutet	  av	  december	  i	  Sydsvenskan.	  

Kollegor	  och	  konkurrenter	  gjorde	  uppföljande	  arDklar	  och	  många	  har	  lovordat	  resultatet	  av	  vårt	  

arbete.	  I	  Kvällsposten	  nämner	  Göran	  Holm	  Dll	  exempel	  si^	  sämsta	  ögonblick	  i	  karriären:	  ”A^	  jag	  

inte	  noggrant	  läste	  igenom	  avtalstexten	  för	  mina	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  när	  jag	  slutade	  som	  

kommunstyrelsens	  ordförande	  2006.	  Då	  hade	  jag	  struntat	  i	  de	  här	  småpengarna	  och	  sluppit	  

kriDken.”	  	  

HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  

Nej.

ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  
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VILKEN	  KLASS	  AVSER	  BIDRAGET?
Stor	  dagsDdning.
DESSA	  PERSONER	  ANMÄLS:	  (DESSA	  BLIR	  DE	  NOMINERADE	  -‐	  DE	  SKALL	  HA	  GJORT	  EN	  BETYDANDE	  
INSATS.)	  (Observera	  aB	  för	  arbetsledare	  finns	  priset	  Gyllene	  dynamon)

Jessica	  Ziegerer,	  Therese	  Thomasson,	  Linda	  Stark

FÖRUTOM	  OVANSTÅENDE	  DELTOG	  FÖLJANDE	  PERSONER:	  (DESSA	  BLIR	  EJ	  NOMINERADE)

Maria	  Loven,	  Jenny	  Eriksson,	  Claus	  Granath

PUBLICERAT/PUBLICERADE	  DATUM:

12/9,	  13/9,	  14/9,	  15/9,	  16/9,	  17/9,	  20/9,	  27/9,	  8/10,	  9/10,	  16/10,	  19/10,	  10/11,	  12/11,	  4/12,	  17/12

VAR	  PUBLICERADES	  JOBBET?

Sydsvenskan

BESKRIV	  RESULTATET	  AV	  GRÄVET	  KORTFATTAT!	  (GÄRNA	  I	  FORM	  AV	  RUBRIK	  OCH	  INGRESS	  (MAX	  7	  
RADER)

Borgmästare	  för	  miljoner	  

E[er	  decennium	  av	  moderat	  majoritet	  var	  Göran	  Holm	  kungen	  av	  Vellinge.	  Sydsvenskan	  avslöjade	  hur	  han	  

som	  borgmästare	  utny^jade	  sin	  makt	  för	  a^	  fylla	  si^	  eget	  bankkonto.	  Förutom	  e^	  rekordhögt	  arvode	  ly[e	  han	  

en	  vissDdspension	  på	  två	  miljoner	  kronor.	  Skyddsnätet	  för	  bortvalda	  poliDker	  blev	  hans	  fallskärm.	  Men	  

granskningen	  gick	  djupare	  och	  visade	  a^	  Göran	  Holm	  och	  kommunalrådet	  Lars-‐Ingvar	  Ljungman	  tog	  ut	  

semesterersä^ning.	  Något	  som	  inte	  poliDker	  har	  rä^	  Dll.	  Och	  genom	  a^	  höja	  en	  tjänstemans	  lön	  kra[igt	  och	  

ge	  henne	  specialförmåner	  höjdes	  deras	  egna	  arvoden.	  Granskningen	  visade	  på	  a^	  girighet	  och	  

vänskapskorrupDon	  genomsyrar	  Velllinges	  toppskikt.	  

PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  
RADER)

Inga	  andra	  poliDker	  i	  kommunfullmäkDge	  hade	  förstå^	  effekten	  av	  de	  byråkraDska	  formuleringarna	  i	  

arvodesreglementet.	  Inga	  tjänstemän	  vågade	  sä^a	  stopp	  för	  den	  olagliga	  semesterersä^ningen.	  En	  såg	  Dll	  a^	  

det	  kunde	  fortsä^a.	  Det	  krävdes	  en	  granskning	  av	  Sydsvenskan	  för	  a^	  Vellingeborna	  skulle	  inse	  a^	  deras	  

starke	  man,	  Göran	  Holm,	  hade	  gå^	  över	  gränsen.	  Grävet	  visade	  a^	  tjänsteman	  och	  poliDker	  som	  hade	  jobbat	  i	  

tjugo	  år	  Dllsammans	  hade	  skapat	  de	  fördelakDga	  reglerna.	  E[er	  granskningen	  förlorade	  Moderaterna	  17	  

procent	  i	  valet	  och	  Göran	  Holm	  avgick.	  Semesterersä^ning	  betalades	  Dllbaka,	  kommunalrådet	  sänkte	  si^	  

arvode	  och	  arvodesreglementet	  görs	  nu	  helt	  om.	  

HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?

Alla	  visste	  a^	  Vellinge	  hade	  få^	  en	  borgmästare.	  Men	  ingen	  visste	  vad	  han	  gjorde,	  hur	  mycket	  makt	  han	  hade	  

eller	  vad	  han	  tjänade.	  E[er	  fyra	  år	  med	  den	  nyinrä^ade	  borgmästarDteln	  ville	  vi	  ta	  reda	  på	  hur	  mycket	  Göran	  

Holm	  hade	  gjort	  och	  hur	  mycket	  han	  tjänade.	  Tanken	  var	  a^	  göra	  en	  utvärdering	  av	  den	  nyinrä^ade	  posten	  

innan	  det	  var	  dags	  för	  ny^	  val.	  Han	  kandiderade	  också	  Dll	  y^erligare	  fyra	  år	  på	  uppdraget	  och	  hade	  inga	  planer	  

på	  a^	  dra	  sig	  Dllbaka.	  

VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?

Klassiska	  grävmetoder:

Vi	  begärde	  ut	  deklaraDoner	  från	  ska^emyndigheten	  och	  årsbesked	  från	  kommunen.

Vi	  hi^ade	  mejlkorrespondens	  som	  handlade	  om	  olagliga	  semesterersä^ningar.	  	  

Vi	  begärde	  ut	  toppoliDkernas	  körersä^ning,	  kontokortskvi^on,	  reseersä^ningar,	  representaDon,	  

utbildningskostnader	  från	  kommunen..	  De	  flesta	  handlingarna	  fanns	  hos	  det	  privata	  bolag,	  Serkon,	  som	  sköter	  

kommunens	  administraDon.

När	  ingen	  kunde	  svara	  på	  hur	  länge	  de	  tagit	  ut	  olaglig	  semesterersä^ning	  begärde	  vi	  ut	  alla	  lönespecifikaDoner	  

från	  1992.	  De	  fanns	  förvarade	  i	  kommunens	  källararkiv.	  Personal	  från	  Serkon	  fick	  följa	  med	  oss	  och	  låsa	  upp.	  

Där	  letade	  vi	  fram	  alla	  semesterersä^ningar	  för	  toppoliDkerna.	  

Vi	  kontaktade	  jurister	  och	  jämförde	  med	  andra	  kommuner	  för	  a^	  få	  reda	  på	  hur	  ovanliga	  reglerna	  för	  

vissDdspensionen	  och	  arvodena	  i	  Vellinge	  var.	  

Vi	  gjorde	  intervjuer	  med	  Göran	  Holms	  poliDkerkollegor	  och	  höga	  tjänstemän	  runt	  om	  honom.

När	  alla	  fakta	  var	  dubbelkollade	  bokade	  vi	  in	  en	  intervju	  med	  Göran	  Holm.	  Han	  fick	  svara	  på	  alla	  frågor	  vid	  e^	  

enda	  Dllfälle	  och	  intervjun	  spelades	  in	  på	  band.	  

Vi	  lade	  ner	  	  mycket	  energi	  på	  a^	  berä^a	  vår	  historia	  på	  e^	  balanserat	  sä^.	  Tidigare	  granskningar	  har	  o[a	  bara	  

stärkt	  Göran	  Holms	  posiDon.	  Vi	  valde	  a^	  först	  berä^a	  om	  själva	  uppdraget	  och	  låta	  Göran	  Holm	  komma	  Dll	  

tals	  och	  däre[er	  följa	  upp	  med	  fler	  avslöjanden.	  

VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?

Skri[liga	  i	  form	  av	  dokument	  och	  arkivmaterial	  från	  kommunen.	  Intervjuer	  med	  toppoliDkerna	  och	  

människorna	  runt	  dem.	  Intervjuer	  med	  experter	  som	  Dll	  exempel	  jurister.	  

STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?

Handlingar	  som	  lönespecifikaDoner	  och	  körersä^ning	  fanns	  inte	  på	  kommunen.	  E[ersom	  all	  central	  

administraDon	  sköts	  av	  e^	  privat	  bolag,	  Serkon,	  fick	  vi	  istället	  vända	  oss	  dit.	  

Dessutom	  sa^e	  den	  kultur	  som	  finns	  i	  Vellinge	  kommun	  krokben	  för	  oss.	  ToppoliDkerna	  anser	  a^	  de	  har	  rä^	  

Dll	  sina	  arvoden	  och	  ersä^ningar.	  Folk	  i	  deras	  närhet	  hade	  slutat	  reagera	  trots	  a^	  de	  visste	  a^	  utbetalningar	  

var	  felakDga.	  OpposiDonen	  hade	  nästan	  dö^	  ut	  e[er	  det	  långa	  moderatstyret.	  I	  början	  fick	  vi	  bara	  svar	  som:	  

”Han	  är	  värd	  det”	  eller	  ”Det	  spelar	  ingen	  roll	  vad	  man	  säger,	  de	  gör	  som	  de	  vill”.

Göran	  Holm	  frågade	  om	  vi	  inte	  kunde	  vänta	  med	  a^	  publicera	  arDklarna	  Dll	  e[er	  valet	  den	  19	  september.	  

HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?

Cirka	  fyra	  veckor.

VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?

Revisorerna	  i	  Vellinge	  kommun	  gjorde	  en	  granskning	  som	  gav	  oss	  rä^	  på	  alla	  punkter.	  

Kommunen	  ändrar	  si^	  reglemente	  för	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  totalt.	  Arvoden	  Dll	  borgmästaren	  och	  

kommunalrådet	  sänks.	  En	  opposiDon	  har	  börjat	  göra	  sig	  hörd	  i	  Vellinge	  kommunfullmäkDge	  (tre	  nya	  parDer	  

kom	  in	  i	  fullmäkDge	  e[er	  valet).

ArDklarna	  dominerade	  nyhetsarbetet	  på	  redakDonen	  under	  flera	  veckor.	  ArDklarna	  fick	  stort	  

utrymme	  i	  Ddningen,	  flera	  vänsterkryss,	  förstasidor	  och	  löpsedlar.	  RedakDonen	  fortsa^e	  a^	  

granska	  Vellinge	  kommun	  även	  e[er	  	  publiceringen.	  Det	  har	  resulterat	  i	  fler	  avslöjande	  reportage	  

om	  specialregler	  i	  Vellinge	  kommun.	  Vidare	  granskning	  har	  le^	  fram	  Dll	  arDkelserien:	  ”Den	  

privaDserade	  kommunen”	  som	  publiceras	  i	  slutet	  av	  december	  i	  Sydsvenskan.	  

Kollegor	  och	  konkurrenter	  gjorde	  uppföljande	  arDklar	  och	  många	  har	  lovordat	  resultatet	  av	  vårt	  

arbete.	  I	  Kvällsposten	  nämner	  Göran	  Holm	  Dll	  exempel	  si^	  sämsta	  ögonblick	  i	  karriären:	  ”A^	  jag	  

inte	  noggrant	  läste	  igenom	  avtalstexten	  för	  mina	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  när	  jag	  slutade	  som	  

kommunstyrelsens	  ordförande	  2006.	  Då	  hade	  jag	  struntat	  i	  de	  här	  småpengarna	  och	  sluppit	  

kriDken.”	  	  

HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  

Nej.

ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  
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DESSA	  PERSONER	  ANMÄLS:	  (DESSA	  BLIR	  DE	  NOMINERADE	  -‐	  DE	  SKALL	  HA	  GJORT	  EN	  BETYDANDE	  
INSATS.)	  (Observera	  aB	  för	  arbetsledare	  finns	  priset	  Gyllene	  dynamon)

Jessica	  Ziegerer,	  Therese	  Thomasson,	  Linda	  Stark

FÖRUTOM	  OVANSTÅENDE	  DELTOG	  FÖLJANDE	  PERSONER:	  (DESSA	  BLIR	  EJ	  NOMINERADE)

Maria	  Loven,	  Jenny	  Eriksson,	  Claus	  Granath

PUBLICERAT/PUBLICERADE	  DATUM:

12/9,	  13/9,	  14/9,	  15/9,	  16/9,	  17/9,	  20/9,	  27/9,	  8/10,	  9/10,	  16/10,	  19/10,	  10/11,	  12/11,	  4/12,	  17/12

VAR	  PUBLICERADES	  JOBBET?

Sydsvenskan

BESKRIV	  RESULTATET	  AV	  GRÄVET	  KORTFATTAT!	  (GÄRNA	  I	  FORM	  AV	  RUBRIK	  OCH	  INGRESS	  (MAX	  7	  
RADER)

Borgmästare	  för	  miljoner	  

E[er	  decennium	  av	  moderat	  majoritet	  var	  Göran	  Holm	  kungen	  av	  Vellinge.	  Sydsvenskan	  avslöjade	  hur	  han	  

som	  borgmästare	  utny^jade	  sin	  makt	  för	  a^	  fylla	  si^	  eget	  bankkonto.	  Förutom	  e^	  rekordhögt	  arvode	  ly[e	  han	  

en	  vissDdspension	  på	  två	  miljoner	  kronor.	  Skyddsnätet	  för	  bortvalda	  poliDker	  blev	  hans	  fallskärm.	  Men	  

granskningen	  gick	  djupare	  och	  visade	  a^	  Göran	  Holm	  och	  kommunalrådet	  Lars-‐Ingvar	  Ljungman	  tog	  ut	  

semesterersä^ning.	  Något	  som	  inte	  poliDker	  har	  rä^	  Dll.	  Och	  genom	  a^	  höja	  en	  tjänstemans	  lön	  kra[igt	  och	  

ge	  henne	  specialförmåner	  höjdes	  deras	  egna	  arvoden.	  Granskningen	  visade	  på	  a^	  girighet	  och	  

vänskapskorrupDon	  genomsyrar	  Velllinges	  toppskikt.	  

PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  
RADER)

Inga	  andra	  poliDker	  i	  kommunfullmäkDge	  hade	  förstå^	  effekten	  av	  de	  byråkraDska	  formuleringarna	  i	  

arvodesreglementet.	  Inga	  tjänstemän	  vågade	  sä^a	  stopp	  för	  den	  olagliga	  semesterersä^ningen.	  En	  såg	  Dll	  a^	  

det	  kunde	  fortsä^a.	  Det	  krävdes	  en	  granskning	  av	  Sydsvenskan	  för	  a^	  Vellingeborna	  skulle	  inse	  a^	  deras	  

starke	  man,	  Göran	  Holm,	  hade	  gå^	  över	  gränsen.	  Grävet	  visade	  a^	  tjänsteman	  och	  poliDker	  som	  hade	  jobbat	  i	  

tjugo	  år	  Dllsammans	  hade	  skapat	  de	  fördelakDga	  reglerna.	  E[er	  granskningen	  förlorade	  Moderaterna	  17	  

procent	  i	  valet	  och	  Göran	  Holm	  avgick.	  Semesterersä^ning	  betalades	  Dllbaka,	  kommunalrådet	  sänkte	  si^	  

arvode	  och	  arvodesreglementet	  görs	  nu	  helt	  om.	  

HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?

Alla	  visste	  a^	  Vellinge	  hade	  få^	  en	  borgmästare.	  Men	  ingen	  visste	  vad	  han	  gjorde,	  hur	  mycket	  makt	  han	  hade	  

eller	  vad	  han	  tjänade.	  E[er	  fyra	  år	  med	  den	  nyinrä^ade	  borgmästarDteln	  ville	  vi	  ta	  reda	  på	  hur	  mycket	  Göran	  

Holm	  hade	  gjort	  och	  hur	  mycket	  han	  tjänade.	  Tanken	  var	  a^	  göra	  en	  utvärdering	  av	  den	  nyinrä^ade	  posten	  

innan	  det	  var	  dags	  för	  ny^	  val.	  Han	  kandiderade	  också	  Dll	  y^erligare	  fyra	  år	  på	  uppdraget	  och	  hade	  inga	  planer	  

på	  a^	  dra	  sig	  Dllbaka.	  

VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?

Klassiska	  grävmetoder:

Vi	  begärde	  ut	  deklaraDoner	  från	  ska^emyndigheten	  och	  årsbesked	  från	  kommunen.

Vi	  hi^ade	  mejlkorrespondens	  som	  handlade	  om	  olagliga	  semesterersä^ningar.	  	  

Vi	  begärde	  ut	  toppoliDkernas	  körersä^ning,	  kontokortskvi^on,	  reseersä^ningar,	  representaDon,	  

utbildningskostnader	  från	  kommunen..	  De	  flesta	  handlingarna	  fanns	  hos	  det	  privata	  bolag,	  Serkon,	  som	  sköter	  

kommunens	  administraDon.

När	  ingen	  kunde	  svara	  på	  hur	  länge	  de	  tagit	  ut	  olaglig	  semesterersä^ning	  begärde	  vi	  ut	  alla	  lönespecifikaDoner	  

från	  1992.	  De	  fanns	  förvarade	  i	  kommunens	  källararkiv.	  Personal	  från	  Serkon	  fick	  följa	  med	  oss	  och	  låsa	  upp.	  

Där	  letade	  vi	  fram	  alla	  semesterersä^ningar	  för	  toppoliDkerna.	  

Vi	  kontaktade	  jurister	  och	  jämförde	  med	  andra	  kommuner	  för	  a^	  få	  reda	  på	  hur	  ovanliga	  reglerna	  för	  

vissDdspensionen	  och	  arvodena	  i	  Vellinge	  var.	  

Vi	  gjorde	  intervjuer	  med	  Göran	  Holms	  poliDkerkollegor	  och	  höga	  tjänstemän	  runt	  om	  honom.

När	  alla	  fakta	  var	  dubbelkollade	  bokade	  vi	  in	  en	  intervju	  med	  Göran	  Holm.	  Han	  fick	  svara	  på	  alla	  frågor	  vid	  e^	  

enda	  Dllfälle	  och	  intervjun	  spelades	  in	  på	  band.	  

Vi	  lade	  ner	  	  mycket	  energi	  på	  a^	  berä^a	  vår	  historia	  på	  e^	  balanserat	  sä^.	  Tidigare	  granskningar	  har	  o[a	  bara	  

stärkt	  Göran	  Holms	  posiDon.	  Vi	  valde	  a^	  först	  berä^a	  om	  själva	  uppdraget	  och	  låta	  Göran	  Holm	  komma	  Dll	  

tals	  och	  däre[er	  följa	  upp	  med	  fler	  avslöjanden.	  

VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?

Skri[liga	  i	  form	  av	  dokument	  och	  arkivmaterial	  från	  kommunen.	  Intervjuer	  med	  toppoliDkerna	  och	  

människorna	  runt	  dem.	  Intervjuer	  med	  experter	  som	  Dll	  exempel	  jurister.	  

STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?

Handlingar	  som	  lönespecifikaDoner	  och	  körersä^ning	  fanns	  inte	  på	  kommunen.	  E[ersom	  all	  central	  

administraDon	  sköts	  av	  e^	  privat	  bolag,	  Serkon,	  fick	  vi	  istället	  vända	  oss	  dit.	  

Dessutom	  sa^e	  den	  kultur	  som	  finns	  i	  Vellinge	  kommun	  krokben	  för	  oss.	  ToppoliDkerna	  anser	  a^	  de	  har	  rä^	  

Dll	  sina	  arvoden	  och	  ersä^ningar.	  Folk	  i	  deras	  närhet	  hade	  slutat	  reagera	  trots	  a^	  de	  visste	  a^	  utbetalningar	  

var	  felakDga.	  OpposiDonen	  hade	  nästan	  dö^	  ut	  e[er	  det	  långa	  moderatstyret.	  I	  början	  fick	  vi	  bara	  svar	  som:	  

”Han	  är	  värd	  det”	  eller	  ”Det	  spelar	  ingen	  roll	  vad	  man	  säger,	  de	  gör	  som	  de	  vill”.

Göran	  Holm	  frågade	  om	  vi	  inte	  kunde	  vänta	  med	  a^	  publicera	  arDklarna	  Dll	  e[er	  valet	  den	  19	  september.	  

HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?

Cirka	  fyra	  veckor.

VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?

Revisorerna	  i	  Vellinge	  kommun	  gjorde	  en	  granskning	  som	  gav	  oss	  rä^	  på	  alla	  punkter.	  

Kommunen	  ändrar	  si^	  reglemente	  för	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  totalt.	  Arvoden	  Dll	  borgmästaren	  och	  

kommunalrådet	  sänks.	  En	  opposiDon	  har	  börjat	  göra	  sig	  hörd	  i	  Vellinge	  kommunfullmäkDge	  (tre	  nya	  parDer	  

kom	  in	  i	  fullmäkDge	  e[er	  valet).

ArDklarna	  dominerade	  nyhetsarbetet	  på	  redakDonen	  under	  flera	  veckor.	  ArDklarna	  fick	  stort	  

utrymme	  i	  Ddningen,	  flera	  vänsterkryss,	  förstasidor	  och	  löpsedlar.	  RedakDonen	  fortsa^e	  a^	  

granska	  Vellinge	  kommun	  även	  e[er	  	  publiceringen.	  Det	  har	  resulterat	  i	  fler	  avslöjande	  reportage	  

om	  specialregler	  i	  Vellinge	  kommun.	  Vidare	  granskning	  har	  le^	  fram	  Dll	  arDkelserien:	  ”Den	  

privaDserade	  kommunen”	  som	  publiceras	  i	  slutet	  av	  december	  i	  Sydsvenskan.	  

Kollegor	  och	  konkurrenter	  gjorde	  uppföljande	  arDklar	  och	  många	  har	  lovordat	  resultatet	  av	  vårt	  

arbete.	  I	  Kvällsposten	  nämner	  Göran	  Holm	  Dll	  exempel	  si^	  sämsta	  ögonblick	  i	  karriären:	  ”A^	  jag	  

inte	  noggrant	  läste	  igenom	  avtalstexten	  för	  mina	  arvoden	  och	  ersä^ningar	  när	  jag	  slutade	  som	  

kommunstyrelsens	  ordförande	  2006.	  Då	  hade	  jag	  struntat	  i	  de	  här	  småpengarna	  och	  sluppit	  

kriDken.”	  	  

HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  

Nej.

ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  
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