Advokater för 1,3 miljoner!
Varför det?

 14 maj 2013. Kommunen träffar Staffan på Mojjen och vill sälja
mark. 28 maj ska han dessutom få 6 mån. betänketid genom ett
markanvisningsavtal. Det hela skulle förankras i KS 3 juni.
 Allt är på kommunens initiativ! Inte Staffans.
 Efter KS får Staffan veta att allt var grönt, att KS inte hade några
invändningar. Men KS fick inget veta något om markförsäljning!
 19 juni Mojjen flyttas (del av uppgörelse) och sedan skrivs MA-avtal
 Nov-dec skriver Staffan flera mail att han vill köpa mark
 20 dec skriver markchefen Anders Carlquist att han inte kan träffas
före årsskiftet (när avtalet gått ut). Staffan ringer honom och lovas
att avtalet förlängs tv. Staffan mailar bekräftelse.

 KS 24 mars 2014/§80. MA-avtalet anmäls till KS. Ett förslag från
kommundirektör Lena Fransson att avsluta det förlängda MA-avtalet
avvisas. KS beslutar däremot att ”Förvaltningen ska fortsatta
förhandla med Mojjen AB om placering av verksamheten”.
 Mojjen skriver till Anders Carlquist att få träffas att förhandla
 En advokat Yngve Kihlström meddelar i ett mail att han företräder
kommunen i tvist med Mojjen. Fullmakt att vara ombud eller
formellt uppdrag fanns inte. Tvist existerade inte. Bara Mojjens
önskemål om förhandling.
 Med uppdraget ”Avsluta alla mellanhavanden”:

Från: yngve.kihlstrom@ahlford.se
Skickat: den 8 augusti 2014 12:49
Till: maria.ingelsson@lindahl.se
Kopia: anders.carlquist@knivsta.se; lena.fransson@knivsta.se
Ämne: SV: Mojjen i Knivsta AB ./. Knivsta kommun
Hej,
Skulle Mojjen/Staffan Vikström kunna vara intresserad av att diskutera en slutlig
avveckling av samtliga parternas mellanhavanden, då parternas relation i flera avseenden
är så ansträngd och infekterad. Emotser gärna sådan innan vi tar ställning till din
mötespropå för att klarlägga parternas inställning i de olika frågorna.
Med vänlig hälsning
Yngve Kihlström
Advokat/Attorney at Law, Delägare/Partner

Det framgår inte mellan vilka som relationen är
infekterad eller varför!
(vi har frågat men inte erhållit svar)

 Och:

”Gå skilda vägar”

Från: Yngve Kihlström
Skickat: den 2 september 2014 09:43
Till: Maria Ingelsson
Kopia: Lena Fransson; Anders Carlquist
Ämne: Mojjen i Knivsta AB ./. Knivsta kommun
Maria,
Mötet med Knivsta kommun resulterade bl.a. i att jag fick visst förhandlingsmandat.
Kommunen föreslår att jag träffar er för att hitta en lösning där parterna upplöser sina
mellanhavanden i så stor utsträckning som möjligt och går ”skilda vägar”. Kanske kan det
lämpligaste är att endast du och jag träffas initialt.
Återkom gärna med synpunkter
Med vänliga hälsningar
Yngve Kihlström
Advokat/Attorney at Law, Delägare/Partner

KS beslut till förvaltningen att förhandla med Mojjen AB om mark
och placering omvandlades alltså till ett uppdrag till en advokat att
driva tvist och få bort Mojjen som företagare i kommunen!
Mojjen valde så småningom att i ett tvistemål stämma kommunen för att
försöka komma runt advokaten och dödläget.
Då hade 376 tkr betalats till Ahlfords advokatbyrå.

 Kommunen har betalat ut 1,3 miljoner till Ahlford advokater.
(som man inte får igen)
 KS har inte haft något beslutsärende om handläggning, stämning,
domstol, bestridande, företrädare, advokat, ombud eller annat.
 Förvaltningen har ännu inte förhandlat enl. KS beslut 2014/80.


Rolf Samuelsson yrkade på KS 29 jan 2018 att förvaltningen
skulle besvara fyra frågor:
1. Hur kommer KS ledamöter få information om stämningen,
bestridandet och innehållet i domarna?
2. Hur fungerar kostnadsansvaret för rättegångarna?
3. När kommer förhandlingen om placeringen av Mojjen att
inledas?
4. Vad har detta ärende kostat skattebetalarna i kommunen?

KS beslut blev:

”Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet”.

OBS! Ingen av dessa saker har varit
uppe i Tingsrätten för prövning!
Det framgår också i domslutet
Tingsrättens bedömning
Mojjen har under målets gång framfört omfattande kritik mot Knivsta
kommun mot flera tjänstemän och politiker. Tingsrätten vill mot bakgrund av
detta vara tydlig med att det som ska prövas i denna dom är de yrkande som
Mojjen har framställt och de rättsliga grunder som har åberopats som grund
för dessa yrkanden. Domstolen ska inte utöver denna prövning yttra sig över
kommunens eller enskilda tjänstemäns agerande.

Frågor som är obesvarade:
A. Vem bär ansvaret för advokatnotan på 1,3 msek?
Mojjen AB är i Konkurs. Man får inget från Staffan personligen
(vilket uppenbart var syftet med att begära Mojjen i konkurs)
B. Varför har förvaltningen ännu inte följt KS beslut 2014/80 och
förhandlat om markköp och placering av verksamheten?
C. Har kommundirektören och markchefen kört sitt race med eller
utan KSO Klas Bergströms klartecken?
D. Har KOMMUNEN bestridit stämning? Har KOMMUNEN svarat i
domstol? Några beslut om dessa saker står inte att finna!
E. Varför har KS inte tillsatt en oberoende utredning?
F. Ska skattebetalarna stå för advokatnotan?
G. När ska förhandling ske enl. KS 2014/80?

