
Brott mot Sunne kommuns upphandlingspolicy och brott mot EU:s regelverk 

Svar till Åsa Rådhström. 

I skolnedläggningsdebatten för ett år sen hänvisades till att man kunde lägga ned skolor, 

Åmberg och Rottneros, för att flytta dessa elever till Östra skolan. Östra skolan är samma 

lokaler som Brobyskolan tidigare utnyttjat. I debatten då hävdade Åsa Rådhström att 

kostnaden skulle bli cirka 4,5 miljoner kronor för att få Östra skolan i acceptabelt skick. 

Motsvarande belopp reserverades därför i investeringsbudgeten för 2014. 

Man häpnar därför när bildningsnämnden återkommer till fullmäktige 31/3-2014 och 

redovisar att den totala finansieringen av Östra skolan blir 11,9 miljoner kronor. Om den 

verkliga kostnaden hade redovisats för ett år sen hade skoldebatten kanske tagit en annan 

vändning. Man kan med fog säga att Åsa Rådhström lurat inte bara kommunfullmäktige utan 

även föräldrar till barn i Rottneros och på Åmberg. Åsa Rådhström har även lurat 

skattebetalarna i Sunne eftersom man renoverar Östra skolan enligt ett ramavtal med 

successiva avrop, via byggfirman Häggmark och söner. I praktiken innebär detta förfarande 

en upphandling  med löpande räkning. Ramavtal är avsedda för mindre om-och 

tillbyggnader.  Hela renoveringen av Östra skolan skulle naturligtvis ha lagts ut på anbud 

efter ett noga genomarbetat förfrågnings-och anbudsunderlag.  Då hade priset blivit 

betydligt lägre. 

Nu går Sunne kommun emot sin egen upphandlingspolicy som säger att arbeten med 

ramavtal gäller belopp upp till högst en miljon kronor.  Man har också brutit mot EU:s 

regelverk. Företrädare för ett större konkurrerande byggbolag har visat sin ilska över 

kommunens bristande upphandlingar. Skulle ett konkurrerande byggbolag anmäla Sunne 

kommun till Europa kommissionen skulle förmodligen kommissionen slå fast att kommunens 

agerande strider mot EU:s regelverk.   

Sunne kommunfullmäktige löste vid sammanträdet 31/3 2014  den bristande finansieringen 

av Östra skolan genom att ”knycka” 6 miljoner från den kommande renoveringen av 

Skäggebergsskolan.  Var skall man ”knycka ”pengar nästa gång? 
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