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Stockholms län

Stora skillnader
i kommunernas
Almedalsnotor
En kommun i länet skickade mer än
35 personer till Almedalsveckan till
en kostnad av 278 000 kronor.
Andra avstod helt.
– Jag har inga problem med att politiker åker till Almedalen, men det
offentliga ska inte betala, säger Erik
Andersson (M), kommunstyrelsens
ordförande i Täby.
l Politikerveckan i Almedalen i Visby
har blivit en institution – ett tillfälle att
visa upp sig och knyta kontakter. Men
också ett jippo som omsätter miljontals
kronor – och en stor del kommer från
skattebetalarna.
Hur mycket pengar spenderar våra
kommuner på Almedalsveckan? Lokaltidningarna Mitt i ställde frågan till
länets samtliga kommuner och kommunala bolag samt till Stockholms
stads förvaltningar. Svaren visar på
stora skillnader.
De flesta av kommunerna i Stock-

holms län valde att skicka folk till sommarens Almedalsvecka. Men inte alla.
Bland kommunerna som avstod helt
finns Solna, Danderyd och Täby.
– Det finns ingen nytta för en myndighet att vara på plats. Tanken med
Almedalen har gått förlorad, tanken
var att det skulle vara en plats för politiker att träffas på, inte för myndigheter. Sedan har jag inga problem med att

Fakta

De skickade folk
till Almedalen
– så mycket
kostade det
kommun

enskilda politiker åker till Almedalen
men det offentliga ska inte betala, säger
Erik Andersson (M), är kommunstyrelsens ordförande i Täby.
Österåkers kommun skickade en ensam tjänsteman. Personen åkte med
färja till Visby och stannade över dagen
för att tala på ett seminarium. Kostnad:
1 500 kronor.
Huddinge kommun däremot skickade 35 personer. Det kostade 278 000
kronor. Pengar som är väl spenderade
enligt Pia Forsberg, näringslivschef
i Huddinge kommun.
– Kommuner befinner sig i olika utvecklingsskeden och Huddinge är nu
inne i ett expansivt skede, säger hon.
Då behöver man knyta nya kontakter, menar Pia Forsberg.
– Almedalsveckan goda möjligheter
att utveckla och skapa nya kontakter.
En annan kommun som storsatsade

på Almedalen var Haninge som skickade tio politiker och sju tjänstemän till
Almedalen för sammanlagt 200 000
kronor.
– Vi har ett fyraårigt projekt där vi
deltar för att skapa attraktivitet för vår
nya kommande stadskärna och mer
infrastruktur på Södertörn, säger Håkan Filipsson, pressansvarig i Haninge
kommun.

Vår granskning visar på stora
skillnader mellan kommunernas
notor för Almedalen.
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i kronor:

Huddinge

278 000

Södertälje

261 400

Tyresö

200 000

Haninge

200 000

Nacka

105 900

Botkyrka

101 200

Stockholms stad

73 300

Vallentuna

70 000

Nynäshamn

58 500

Stockholmshem

55 000

Svenska bostäder AB

42 000

Salem

40 000

Upplands-Bro

40 000

Upplands Väsby

31 000

Sigtuna

31 000

Nykvarn

29 000

Familjebostäder AB

22 000

Lidingö

15 000

Sundbyberg

14 400

Stadsteatern

13 500

Järfälla

7 300

Enskede-Årsta-Vantör

5 200

Stockholms hamnar AB

4 900

Österåker

1 500

Sollentuna

1 300

Östermalm

0*

*Östermalms stadsdelsförvaltning
skickade en person men stod inte
för kostnaden.
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synundersökning

Notan

/stadsdel:

#

De kommuner,
stadsdelar och
kommunala
bolag som inte
redovisas i listan
deltog inte i
Almedalen.

