
Särskild bilaga  
Kommunstyrelsen 

Borås Stad 
2020-02-17 

 

Alternativt förslag 
 

Baserat på den information som har framkommit under dagen har vi inte kunnat kartlägga vilken information 

som framkommit till vilken instans. Situationen har därmed nått sin vägs ände i och med att ord står mot ord. 

Vi kan däremot konstatera att f.d VD handlat inom ramen av sin delegation, samt att delar av tidigare uttalande 

av presidiemedlemmar inte varit korrekta enligt föreliggande dokument. 

I flera fall har det framkommit att presidiet och VD har underlåtit att informera styrelsen om principiellt viktiga 

frågor. Däribland situationen att två VD:ar valt att ej skriva under avtalet beträffande avfallskrossen. Hade så 

skett är sannolikheten stor att styrelsen hade valt att titta närmare på ärendet. Vi noterar däremot att VD tagit 

ansvar genom att driva utredning kring frågan, dock har denna utredning inte informerats styrelsen utan 

endast ordförande. 

Ovan är högst olämpligt agerande som förhindrar ett fullgott styrelsearbete och åsidosätter de fastställda 

demokratiska principerna. Trots detta så är det med sannolikhet ej straffbart, oavsett om det beror på 

inkompetens eller något annat, och där med ej grund för att ansvarsfrihet ej skall beviljas. 

Det som däremot sannolikt är ett direkt lagbrott är det faktum att styrelseordförande har agerat utanför sina 

befogenheter när hon bl.a. föregick styrelsens arbete och arbetsbefriade VD:n. Med tanke på den rådande 

kulturen så finner vi det ej heller osannolikt att en vidare granskning skulle finna att presidiet har fattat fler 

beslut utanför deras mandat.  

Ordförande begick dessutom ett tydligt brott mot Aktiebolagslagen 8 Kap §21 när ordförande vidhöll 

beslutspunkten beträffande förtroendet för VD:n, trots att två oberoende ledamöter tydligt lät meddela att 

underlaget var för bristfälligt för att något beslut i frågan skulle kunna fattas. Ordförande blev till och med 

upplyst om lagtexten som konstaterar att styrelsen i det läget ej är beslutsmässig, men valde att driva igenom 

beslutet ändå.  

Styrelseordförandes agerande kan ha inneburit direkt eller indirekt skada för bolaget samt dess ägare. Vi finner 

det ytterst principiellt och lagenligt viktigt att styrelseordförandes agerande prövas i en rättslig instans. Inte 

minst för att från Borås Stads sida kraftigt markera att sådana övertramp ej tolereras utan istället beivras.  
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Till följd av ovanstående information beslutar Kommunfullmäktige, 

 

Att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, ej bevilja ansvarsfrihet för ordf. 

Eva Théen-Johansson i Borås Energi och Miljö AB för verksamhetsår 2019. 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, rösta i enlighet med av revisorerna 

tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för övriga styrelsemedlemmar.  

 

 


