
BIDRAG	  GULDSPADEN	  	  
"De journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig 
journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte 

kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomfört" 

Bidrag	  publicerade	  1	  jan-‐30	  jun	  skall	  vara	  FGJ	  tillhanda	  10	  september	  
Bidrag	  publicerade	  1	  jul-‐31	  dec	  skall	  vara	  FGJ	  tillhanda	  10	  januari	  

VILKEN	  KLASS	  AVSER	  BIDRAGET?	  
Tidskrifter	  
DESSA	  PERSONER	  ANMÄLS:	  (DESSA	  BLIR	  DE	  NOMINERADE	  -‐	  DE	  SKALL	  HA	  GJORT	  EN	  BETYDANDE	  INSATS.	  
(Observera	  att	  för	  arbetsledare	  finns	  priset	  Gyllene	  dynamon)	  
Johan	  Delby	  och	  Måns	  Wikstrand	  
FÖRUTOM	  OVANSTÅENDE	  DELTOG	  FÖLJANDE	  PERSONER:	  (DESSA	  BLIR	  EJ	  NOMINERADE)	  
	  
PUBLICERAT/PUBLICERADE	  DATUM:	  
25/3,	  8/4	  och	  15/4	  
VAR	  PUBLICERADES	  JOBBET?	  
I	  tidningen	  Dagens	  Samhälle	  
BESKRIV	  RESULTATET	  AV	  GRÄVET	  KORTFATTAT!	  (GÄRNA	  I	  FORM	  AV	  RUBRIK	  OCH	  INGRESS	  (MAX	  7	  RADER)	  
Byggbolag	  avlönade	  stadsdirektör	  i	  hemlighet	  
Solnas	  stadsdirektör	  Sune	  Reinhold	  avlönades	  i	  hemlighet	  av	  kommunens	  affärspartners.	  Från	  bolagen	  
bakom	  bygget	  av	  nationalarenan	  för	  fotboll	  fick	  han	  totalt	  800.000	  kronor.	  Han	  var	  den	  som	  beredde	  
jätteprojektet	  för	  Solnas	  politiker.	  Den	  första	  stora	  utbetalningen	  fick	  han	  kort	  efter	  att	  fullmäktige	  sagt	  ja	  
till	  bygget.	  Dagens	  Samhälles	  avslöjande	  har	  lett	  till	  att	  Sune	  Reinhold	  lämnat	  sina	  ordförandeuppdrag	  i	  
arenabolagen	  och	  avgått	  som	  stadsdirektör.	  Dessutom	  pågår	  hos	  riksåklagarens	  enhet	  mot	  korruption	  en	  
förundersökning	  om	  mutbrott.	  

PÅ	  VILKET	  SÄTT	  ANSER	  DU/NI	  ATT	  GRÄVET	  UPPFYLLER	  KRITERIERNA	  FÖR	  GULDSPADEN?	  (MAX	  7	  RADER)	  
Att	  Solnas	  högsta	  tjänsteman	  i	  hemlighet	  avlönats	  av	  bolagen	  bakom	  en	  miljardinvestering	  är	  viktig	  
kunskap.	  Avslöjandet	  bygger	  inte	  på	  något	  tips	  eller	  någon	  händelse.	  Efter	  att	  vi,	  i	  samband	  med	  en	  större	  
granskning	  av	  kommunala	  chefstjänstemäns	  bisysslor,	  hittat	  den	  stora	  intäkten	  i	  stadsdirektörens	  
konsultbolag	  satte	  vi	  upp	  hypotesen	  att	  den	  hade	  samband	  med	  arenabygget.	  Det	  krävdes	  mycket	  
kreativitet	  och	  hårt	  arbete	  att	  till	  slut	  också	  få	  fram	  ett	  erkännande	  från	  stadsdirektören	  om	  att	  det	  faktiskt	  
var	  så	  det	  låg	  till.	  Unikt	  för	  våra	  artiklar	  är	  att	  vi	  granskar	  våra	  egna	  läsare.	  	  
	  
HUR	  FICK	  DU/NI	  URSPRUNGSIDÉN	  TILL	  PROJEKTET?	  
En	  hög	  chef	  som	  deltar	  i	  regeringens	  projekt	  Styrelsekraft	  tog	  kontakt	  med	  oss	  och	  ville	  att	  vi	  skulle	  skriva	  
om	  hur	  berikande	  det	  var	  för	  henne	  att	  gå	  en	  utbildning	  som	  syftade	  till	  att	  hon	  skulle	  få	  fler	  uppdrag	  i	  
bolagsstyrelser.	  Detta	  väckte	  tanken	  på	  att	  undersöka	  hur	  vanligt	  det	  är	  med	  bisysslor	  och	  lojaliteter	  vid	  
sidan	  av	  arbetet	  och	  hur	  det	  ser	  ut	  med	  chefernas	  kunskaper	  om	  lagen	  om	  offentlig	  anställning.	  Den	  säger	  
tydligt	  att	  en	  offentlig	  tjänsteman	  inte	  får	  ha	  bisysslor	  som	  riskerar	  att	  skada	  förtroendet	  för	  arbetsgivaren.	  
	  
VILKA	  ARBETSMETODER	  TILLÄMPADE	  DU/NI?	  
Via	  mail	  begärde	  vi	  in	  personnummer	  för	  cirka	  250	  höga	  chefer	  i	  kommuner.	  Vi	  gjorde	  sedan	  en	  kontroll	  av	  
bisysslor	  i	  Bolagsverkets	  näringslivsregister.	  
Kvalitetsgranskning	  av	  materialet	  via	  årsredovisningar.	  
Granskning	  av	  stadsdirektörens	  bolag	  Sure	  Konsult	  AB.	  
Ett	  stort	  antal	  intervjuer.	  
	  
VILKA	  TYPER	  AV	  KÄLLOR	  ANVÄNDE	  DU/NI?	  
Bolagsverkets	  näringlivsregister.	  	  



Kommunernas	  personalavdelningar.	  
Expertis	  hos	  bland	  annat	  Finansinspektionen	  och	  Institutet	  mot	  mutor.	  
Offentliga	  register.	  
Intervjuer	  med	  ett	  stort	  antal	  kommunala	  tjänstemän	  och	  politiker.	  
STÖTTE	  DU/NI	  PÅ	  NÅGRA	  PROBLEM?	  VILKA?	  
Flera	  av	  de	  inblandade	  personerna	  i	  Solna	  ljög	  inledningsvis.	  Kommunstyrelsens	  ordförande	  gav	  motstridiga	  
uppgifter	  om	  vad	  han	  visste	  om	  stadsdirektörens	  ersättning	  och	  har	  på	  olika	  sätt	  undvikit	  att	  svara	  på	  våra	  
frågor.	  	  
	  
HUR	  LÅNG	  TID	  TOG	  PROJEKTET?	  
Tre	  veckor	  till	  första	  publicering.	  Jobbet	  pågår	  fortfarande.	  
VILKA	  REAKTIONER	  HAR	  NI	  FÅTT	  FRÅN	  MYNDIGHETER	  OCH	  KOLLEGOR?	  
Samma	  dag	  som	  de	  första	  artiklarna	  publicerades	  ringde	  chefsåklagare	  Alf	  Johansson	  vid	  Riksåklagarens	  
enhet	  mot	  korruption	  och	  begärde	  att	  få	  tidningen	  skickat	  till	  sig.	  Dagen	  efter	  inledde	  han	  en	  
förundersökning	  om	  mutbrott.	  
Avslöjandet	  har	  fått	  stort	  genomslag	  i	  andra	  medier.	  
	  
HAR	  PROJEKTET	  ANMÄLTS	  TILL	  PO,	  GRANSKNINGSNÄMNDEN	  ELLER	  ANNAN	  INSTANS?	  	  
Nej	  
ANGE	  WEBBLÄNK	  TILL	  ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION	  	  
http://dagenssamhalle.se/amne/147	  
	  
	  
	  

	  

	  

Om	  anmälan	  består	  av	  fler	  än	  tre	  delar	  skall	  innehållsförteckning	  över	  artiklarna/inslagen	  bifogas	  anmälan.	  	  

OM	  FLER	  ÄN	  TRE	  DELAR:	  ANGE	  VILKA	  TRE	  ARTIKLAR/INSLAG	  SOM	  BÄST	  BESKRIVER/GER	  EN	  BILD	  AV	  
GRÄVET,	  SÅ	  SOM	  DE	  STÅR	  I	  INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN.	  INGEN	  MOTIVERING	  BEHÖVS.	  
	  
	  
	  

BIDRAGETS	  HAR	  ANMÄLTS	  	  AV:	   TELEFON/E-‐POST	  TILL	  ANMÄLAREN:	  

Örjan	  Björklund,	  redaktionschef	  Dagens	  Samhälle	   08-‐452	  73	  07/ob@dagenssamhalle.se	  

TELEFON/E-‐POST	  TILL	  NOMINERADE	  JOURNALISTER:	  

Johan	  Delby	  08-‐452	  73	  24	  
jd@dagenssamhalle.se	  
Måns	  Wikstrand	  08-‐452	  73	  05	  
mwi@dagenssamhalle.se	  

	  

	  


