
Sverigedemokraterna inlämnade 2019-02-21 initiativärendet ”Klargör händelserna BEMAB för Borås” 

till kommunstyrelsen, där vi uppdrog Kommunstyrelsen att uppdra dess förvaltning, tillsammans med 

programansvariga kommunalråd, att utreda anklagelserna i Borås Energi och Miljö AB samt redovisar 

resultatet till Kommunstyrelsen.  

Initiativärendet inlämnades med anledning av att flera representanter ur Borås Energi och Miljö AB:s 

styrelse, presidiet inkluderat, uttalat sig i bland annat lokaltidningen samt andra forum angående 

graverande information kring bolagets verksamhet och ledning. Därtill hade den föregående VD:n på 

Borås Energi och Miljö AB författat ett brev till samtliga kommunalråd där det framkom alarmerande 

uppgifter om situationen i Borås Energi och Miljö AB. 

I slutrapporten i ärendet, som författats av CKS, framkom en rad uppgifter och slutsatser som bör 

lyftas fram: 

- Avseende kostnaderna i projektet med överföringsledningarna har utredningen kunnat påvisa vad 
som bedöms utgöra oegentligheter när det kommer till alkoholkonsumtion i samband med vissa 
konferenser/samverkansmöten. Även brister i den interna styrningen och kontrollen,  bristfälliga 
fakturaunderlag och oklarheter i vilken grad reglerna för representation har implementerats.  
 

- Inom området för pensionsavsättningar har utredningen konstaterat att BEMAB inte har följt det 
gemensamma ägardirektivet för Borås stads bolag, samt brister i den ekonomiska uppföljningen. 
 
- Avseende renoveringen av Peter Maksinens kontorsrum har inga oegentligheter, korruption 
och/eller ekonomisk brottslighet kunnat påvisas. 
 
- Angående arbetsmiljö- och säkerhetsproblemen på Ryaverket har inga oegentligheter, korruption 
och/eller ekonomisk brottslighet kunnat påvisas.  
 

Sverigedemokraterna ser att rapportens sammanfattning stärker f.d. VD Peter Maksinens utsago och 

misstankar där, även om händelserna kan ifrågasättas är dessa dock förenliga med lagen, styrningen 

av bolaget fallerat och kan kraftigt ifrågasättas. Sverigedemokraterna kommer därmed, inför ordinarie 

bolagsstämma 2020, föreslå Stadshus AB att särskilt pröva om ansvarsfrihet för styrelseordförande, 

vice samt andre vice ordförande för perioden 2019-01-01 till och med 2019-04-03. Vår bedömning är 

att gällande regelverk, ägardirektiv och lagutrymmen överskridits av del av eller hela presidiet, vilket i 

sin tur påverkat bolagets varumärke och finansiella hållning negativt. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot 
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