
Rönningepartiet verkar lite desperat just nu. Man tycks behöva ett nytt spöke att skrämmas 

med.  

Man påstår dels att Säby-projektet är för dyrt, men kastar också ur sig anklagelser riktade 

mot vårt kommunalråd, i och för sig inte första gången det sker, men det är inte smakligare 

för det.  

Rönningepartiet skriver i en pamflett som mailades ut i natt, och som tydligen var avsedd att 

bli en protokollsanteckning, att Lennart Kalderén har tagit till alla medel för att driva på 

denna fråga extra snabbt och citat ”I båda fallen har Kalderén en historia ihop med 

byggherrarna i tidigare genomförda byggprojekt”. Sen försöker man släta över genom att 

säga att man inte tror att det handlar om någon form av lokal korruption, sannolikt för att 

undvika risk för stämning för förtal.  I nästa mening är man dock tillbaka i smutskastartagen 

och påstår att kommunen (underförstått: Kalderén) försöker kringgå lagen om offentlig 

upphandling. 

Detta är, om man ska uttrycka sig väldigt försiktigt, ett synnerligen ohederligt sätt att 

debattera och att hantera fakta. 

Det är inte bara en oförskämdhet mot Lennart Kalderén utan mot hela moderata 

fullmäktigegruppen och dessutom mot övriga partiers företrädare i kommunstyrelsen och 

andra nämnder, som i en lång och grundlig process deltagit i och ställt sig bakom detta 

förslag, att påstå att det skulle handla om något slags solonummer av ett allsmäktigt 

kommunalråd.  

Jag tycker Rönningepartiet skall be oss övriga här ikväll om ursäkt för detta övertramp. Ju 

förr dess bättre. 

Sedan till Rönningepartiets räkneövningar och påståenden om skandalöst hanterande av 

skattepengar.   

Först ett viktigt påpekande: Det här förslaget bygger på att kommunen tar äldrevården på 

allvar. Vi vill inte komma i närheten av risken för att inte ha fullgoda platser att erbjuda våra 

äldre när den tiden kommer. Därför vill kommunen bygga ett ”eget” äldreboende och inte 

vara beroende av privata aktörer. Det handlar både om kostnader och om kvalitet i vården.  

Sen är det ju inte så att vi ska investera 124 mkr, inte ens om vi skulle ha köpt anläggningen 

idag. 124 mkr är ett optionspris längre fram i tiden. Hyran är beräknad utifrån en 

produktionskostnad på cirka 110 mkr. Vad det handlar om är att inte belasta 

investeringsbudgeten och låneskulden, utan att ta en årskostnad i form av hyra som blir max 

7,2 mkr, vilket gäller om vi nyttjar alla platserna själva. 7,2 mkr är inget jättebelopp i 

kommunens budget, därför kör Rönningepartiet med trixet att multiplicera med hyrestiden 

20 år och kommer då upp i 145 mkr.  Varför inte 30 år och 215 mkr ? 



Rönningepartiet hävdar ändock att Söderbyboendet är skandalöst dyrt och tar som exempel 

en byggare som påstår sig kunna bygga dessa 54 platser för mindre än halva pengen eller 50 

mkr, dessutom med tillagningskök. 

Toppen, skulle jag säga direkt, om jag trodde en sekund på den siffran. Då kan väl den firman 

delta i den offentliga upphandling av bygget som kommer att ske, apropå anklagelserna om 

att kringgå LOU 

Emellertid, 110 mkr för 54 platser är ungefär vad det kostar att bygga detta, det får vi 

bekräftat på många sätt, genom statistik och genom branschinformation mm. 

Om Rönningepartiet i stället hade refererat till vad det kostade Rosstorp att bygga 26 

platser, hade man i stället kommit fram till att Söderby är ett tokbilligt projekt.  Rosstorp 

betalade ungefär 4 mkr per plats, medan Söderby kostar 2 mkr per plats. Grattis 

Löwenströmska som påstås få sina för 1 mkr per plats. Det som Rosstorp betalar 60.000 kr 

per kvadratmeter för och Kommunen 30.000 kr för kostar alltså bara 15.000 kr i Upplands 

Väsby ???               

Detta om seriositeten i Rönningepartiets argumentation och räkneövningar. 

 

 


