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Landstinget i Stockholm ger mer pengar till

kontroversiell professor
Landstinget i Stockholm har beslutat öka anslagen till professor Jan-Åke Gustafssons forskning. En forskning som är

kontroversiell.

Sedan landstinget började stödja professor Jan-Åke Gustafssons forskning har han fått minst 1,3 miljarder kronor. Nu
har landstingsstyrelsen beslutat att öka anslagen ytterligare. Nästa år får Jan-Åke Gustafsson och hans forskningsby

Novum 95 miljoner kronor, 5 miljoner mer än i år.

- Vi tror att aktiv forskning på Södertörnområdet, framför allt inom bioteknik, kan göra stor nytta för Stockholm,

säger landstingsstyrelsens ordförande Ingela Nylund Watz.

I år har professor Jan-Åke Gustafssons forskning och hans roll vid Novum ifrågasatts upprepade gånger i olika

sammanhang. Bland annat kritiserade en advokatrapport i somras det faktum att Gustafsson var vd för de tre

landstingsstiftelser som slussar över pengar till den forskning Jan-Åke Gustafsson bedriver.

Hans många olika roller gjorde att jäv uppstod vid minst ett tillfälle, enligt rapporten. DN har också beskrivit hur

Jan-Åke Gustafsson privat gjort sig en förmögenhet med hjälp av sina dubbla roller.

Efter kritiken bestämde sig landstinget för att lägga ned de tre forskningsstiftelserna.

Försvarsminister Leni Björklund var med om att bilda stiftelserna när hon var landstingsråd för drygt femton år

sedan. I två av stiftelserna är Björklunds särbo professor Jan-Åke Gustafsson vd.

Nu har landstingets styrelse fattat beslut om att genomföra en omorganisation som börjar gälla nästa år. I stället för

tre olika stiftelser ska det bli ett nytt centrum där Jan-Åke Gustafsson blir chef.

- Vi har tagit till oss de synpunkter som kom fram i advokatrapporten och vi har följt de råden, säger Ingela Nylund

Watz.

Hur har det faktum att Gustafsson är tillsammans med den socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund och

att han har goda kontakter med andra ledande socialdemokrater påverkat ert beslut att öka anslagen?

- Det är närmast en fråga som ska ställas till KI. Han har gjort betydande insatser för landstinget, säger Ingela
Nylund Watz.

DN har tidigare skrivit om Jan-Åke Gustafsson och hans många uppdrag inom stiftelserna och det börsnoterade Karo

Bio, där Gustafsson är initiativtagare, styrelseledamot, konsult och aktieägare. Karo Bio har i dag ett mycket nära
samarbete med Gustafssons institution och Novum.

Stiftelserna har under 20 år fått 1,3 miljarder kronor av skattemedel av landstinget. Dessa pengar har gått i huvudsak

till forskning som kontrollerats av Jan-Åke Gustafsson, forskning som sedan kopplats till företaget Karo Bio.

Utöver det har landstinget betalat flera hundra miljoner kronor i olika anslag till projekt kring Novum.

Knut Kainz Rognerud
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