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Begäran om verkställighet av KS-beslut om försäljning av Gredelby 7:78 till Mojjen. 
 
KS beslutade i 2014/80 att försälja och förhandla om placering av Mojjen AB på fastigheten Gredelby 7:78. 
Detta beslut har ännu efter 4 år inte verkställts. Förhandlingar har inte genomförts. Det finns inga 
dokument som stödjer kommundirektören Lena Franssons (LF) och kommunstyrelsens ordförande Klas 
Bergströms (KB) påståenden om att ärendet är avslutat!    

 
LF har inte verkställt lagakraftvunnet KS beslut 2014/80 till förvaltningen, att försälja Gredelby 7:78. I stället 
har hon bett advokater från Ahlfords att göra sig av med Mojjen (“avsluta alla mellanhavanden”, “gå skilda 
vägar”), som framgår i mail och av OBSKnivstas video redovisning ”Kommundirektörens advokater” 
(upplagd på www.obsknivsta.se). Advokaten agerade ombud utan stöd i lag, beslut eller fullmakt 
undertecknad av kommunens två firmatecknare.  
 
Advokaterna informerade 19 okt 2015 på en sluten punkt KS om stämningen från Mojjen som gavs in i feb 
2015. KS ledamöter förleddes att tro att allt var enligt lag och beslut. Advokaterna hade fakturerat ca 380 
tkr före stämning. Efter stämning fram till mötet 19 okt ytterligare 200 tkr. Advokaterna har fakturerat ca 
700 tkr för sitt agerande i domstol. Allt utan stöd i lag, beslut eller giltig fullmakt, totalt 1,3 mkr. 

 
I strid med KS 2014/80§ har Ahlfords blockerat alla kontakter mellan Mojjen och kommunen.  LF drev själv 
rättegångarna, utan stöd i lag eller KS-beslut.    
 
Kommundirektören LFs beslut att bestrida Mojjens stämning, föra talan i domstol och utfärda fullmakt till 
Ahlfords som ombud i målet saknar stöd i KS 2104/80.  LF har i strid med KS 2014/80 drivit 3 processer i 
domstolar.  
 
Slutsats 
Lena Fransson obstruerar mot KS och deras enhälliga och lagakraftvunna beslut KS 2014/80 §.   

 
Bakgrund 
Göran Nilsson tecknade 2013-07-03 ett markanvisningsavtal med Mojjen AB gällande försäljning av 
Gredelby 7:78. KS ratificerade avtalet i beslut KS 2014/80 § på förslag från Lennart Lundberg. Göran Nilsson 
och Klas Bergström yrkade bifall till Knivsta.nu förslag. Beslutet KS 2014/80§ var enhälligt.  
 
Lena Fransson hade lagt ett eget förslag till KS om att säga upp Göran Nilssons avtal om markanvisning till 
Mojen AB. Trots att KS förkastade hennes förslag har hon öppet obstruerat mot KS och fortsatt att driva sitt 
av KS förkastade egna förslag. Något märkligt är att Klas Bergström har stöttat LFs förslag, i stället för att 
verkställa sitt eget anvisningsbeslut KS 2014/80§.  
 
Eftersom avtalet 2013-07-03 är fastställt i kommunbeslut KS 2014/80 har LF siktat in sig på att förstöra 
Mojjens ekonomi och hindra bolaget från att finansiera ett köp av Gredelby 7:78. Mojjens resurser har 
tömts genom LFs skenprocesser i domstol med Ahlfords advokater vid rodret. 
 
LF har med stöd av Klas Bergström. förskjutit verkställigheten av avtalet 2013-07-03 i över 5 år. KS har 
medverkat med sitt stöd till LFs förslag till beslut om att begär Mojjen AB i konkurs, utan att kommunen 
hade någon oreglerad fordran i form av fakturor mot Mojjen AB.  
  

http://www.obsknivsta.se/
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Slutsatser:  
1. KS ska begära att Tingsrättens förhandling och domslut i T1077-15 ska ogiltigförklaras då Knivsta 

kommun (KS) inte agerat i målet. LF har handlat utöver sin behörighet (alt. befogenhet) genom att 
utan KS beslut tillsätta ombud, drivit rättsprocess och företrätt kommunen i domstol. KS beslut om 
bestridande saknas. 

2. KS ska i tingsrätten återkalla LFs begäran om att försätta Mojjen AB i konkurs.  
3. KS ska återkalla LFs ansökan till Kronofogdemyndigheten och avbryta deras projekt med avhysning 

och destruktion av Mojjens korvkiosken.  
4. KS ska kräva att Ahlfords betalar tillbaka de 1,3 mkr som byrån utan grund i KS-beslut eller lag, har 

fakturerat kommunen.  
5. KS ska besluta om att ersätta Mojjen för hans advokatkostnader och övriga kostnader förorsakade 

av LFs arbete med att krossa Mojjen, fysiskt och ekonomiskt. 
6. KS ska undersöka om Ahlfords som vållande, ska svara för Mojjens kostnader. 
7. KS ska besluta om att ersätta Mojjen för försäljningsförluster från och med sommaren 2013. 

 
Lagakraftvunnet beslut KS 2014/80§ ska verkställas.  
 


