
Moderaten Christer Wennerholm kör sitt eget race i SL? 
 
Christer Wennerholm, moderat styrelseordförande i SL, har flera gånger kört över 
bolagets vd och styrelse.  
”Det är direkt olämpligt att Wennerholm riskerar hamna i jävsliknande situationer”, 
säger styrelseledamoten Janne Stefansson, KD. 
 
http://www.realtid.se/ArticlePages/201002/16/20100216135314_Realtid949/2010021613531
4_Realtid949.dbp.asp  
 
Realtid.se har tidigare berättat att Christer Wennerholm körde över sin vd. Med kort varsel 
beslöt den innersta toppen, styrelsens presidium, att SL skulle vara med på Pride 2009. 
 
Uppdraget, värt en halv miljon kronor, hamnade hos G Life och gaysajten Hanky och dess 
chefredaktör Martin ”Miss Inga” Johansson, som är god vänd med Christer Wennerholm. 
 
Nu får Wennerholm kritik för sitt agerande från sin alliansbroder i SL:s styrelse, Janne 
Stefansson, KD. Han säger sig inte känna till att beslutet fattades av styrelsens presidium och 
inte vd. 
 
– Om SL ska medverka i Pride är en vd-fråga och det ska inte politiker lägga sig i, säger 
Janne Stefansson till Realtid.se. 
 
– När det dessutom finns risk för jävsliknande situationer, som nära kopplingar till 
ordförande, är det direkt olämpligt och olustigt, säger Janne Stefansson. 
 
Och Stefansson får medhåll av SL:s chefjurist, Ragna Forslund: 
 
– Enligt SL:s arbetsordning är det vd som ska fatta beslut om samarbete med externa aktörer. 
Då ska inga politiska beslut förekomma, säger Ragna Forslund till Realtid.se. 
 
– Men Christer brinner för frågan och då kanske han skuttade fram lite för snabbt, säger 
Ragna Forslund. 
 
Men det är inte första gången som Christer Wennerholm, som kom ut som gay på 90-talet, 
kört över sin vd i frågor som rör Pride. 
  
2008 var frågan uppe om SL:s bussar skulle flagga med regnbågsflaggor under Pride-
festivalen.  
 
I Göteborg och Uppsala beslutade lokaltrafiken att fortsättningsvis bara skulle tillåta 
flaggning för svenska flaggan och EU-flaggan. 
 
– Men i Stockholm bröt Christer Wennerholm praxis och tog beslutet i presidiet, säger Janne 
Stefansson till Realtid.se. 
 
Enligt Stefansson körde Wennerholm över dåvarande vd, Ingemar Ziegler. 
 
Janne Stefansson säger till Realtid.se att han nu kommer att kräva att SL återgår till den praxis 
och de regler som finns för uppdelningen mellan styrelsen och vd. 



 
Christer Wennerholm har inte velat kommentera kritiken 
 
Skulle ha upphandlats 

En annan fråga är varför inte fler 
konsulter fick möjlighet att slåss om 
halvmiljonersuppdraget att sköta SL:s 
deltagande på Pride. 
 
Ann-Sofie Chudi var tf vd på SL vid den 
aktuella tidpunkten och hon har tidigare 
berättat för Realtid.se att det inte fanns 
tid för någon regelrätt upphandling och 
att G Life i stället fick uppdraget med så 
kallad direktupphandling. 
 
Men enligt SL:s chefsjurist, Ragna 
Forslund, får inte uppdrag på över 
240.000 kronor direktupphandlas. Fler 
konsulter ska få slåss om uppdraget, allt 
för att hålla nere kostnaderna för 
skattebetalarna. 
 
Ragna Forslund vill återkomma för att 
kunna svara på varför så inte har skett i 
det här fallet. 

 
 
Toni kommentar; 
Makten förblindar, makten gör folk sjuka, moderat, socialdemokrat, kommunister eller 
mp anarkist, alla samma kålsupare som trampar på demokratin i vetskap om att ingen 
kan åtala dom. 
Det är nåt fel i Sverige, det borde finnas krafter som rätta till det, men var är dom? 
Var finns konstitutionsdomstolen med funktionen att övervaka svensk lag och 
grundlagen? 
 
 


