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Granskningsrapport för år 2020

Vi – Ingwer Kliche och Boris Preijde - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmanna-
revisorer i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i vår granskning. 

Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten 
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav 
eller finansiellt mål om soliditet. Bolaget uppnår däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav.

Lekmannarevisorerna kan när det gäller bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling 
konstatera att investeringen påbörjats under året i strid med Kommunfullmäktiges intentio-
ner. Genom bristfällig protokollföring från Kommunfullmäktiges sammanträde har bolaget 
inte fått tillräcklig information om Kommunfullmäktiges beslut. Lekmannarevisorerna be-
dömer att kontakt och dialog mellan bolaget och ägaren kan förbättras för att säkerställa att 
Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt 
är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt så som 
ex. det nya insamlingssystemet.

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och Miljö AB 
inte säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av VD 
14 september 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning 
och interna styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig 
beredning av ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att 
hantera sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada.

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590



3

Granskningsrapport Borås Energi och Miljö AB

Bolagets interna kontroll har under året fortsatt varit inne i ett omdaningsskede. Delar av för-
ändringsarbetet pågår fortfarande med målet att ta fram ett heltäckande internkontrollramverk. 
Lekmannarevisorerna bedömde 2019 att bolagets interna kontroll inte fullt ut levde upp till de 
krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. De avvikelser som konstaterades 2019 
kvarstår även avseende 2020. Sammantaget har fem avvikelser från Borås Stads regler för intern 
kontroll konstaterats för 2020. Den interna kontrollen behöver utvecklas genom att styrelsen 
genomför en egen riskanalys, upprättar en samlad plan för intern kontroll och att en samlad 
uppföljning av den interna kontrollen genomförs årligen. Styrelsen behöver även upprätta regler 
och anvisningar för intern kontroll. 

Vi bedömer att Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet har bedrivits på ett inte helt ändamål-
senligt sätt. Vi bedömer att verksamheten ur ekonomisk synpunkt bedrivits på ett tillfredsställan-
de sätt. Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund av konstaterade avvikelser som otillräcklig. 
Lekmannarevisorerna bedömer att en utveckling av bolagets interna styrning och kontroll är angelägen, 
inte minst mot bakgrund av framtida finansiella risker och stora investeringar. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 2020. 

BORÅS 2021-03-04

Ingwer Kliche  Boris Preijde
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Till styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och upprät-
tandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör en 
rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelser och bedömningar.  Granskningsredogörelsen 
utgör underlag för den granskningsrapport som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen 
ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. 
Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning av resultatet från den grundläggande 
granskningen och eventuella fördjupade granskningar som berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms.

Väsentliga iakttagelser
Ordföranden i Borås Energi och Miljö ABs styrelse avgick i februari 2020 efter att han tidigare 
tagit en timeout från styrelsens arbete. En ny ordförande i styrelsen utsågs av Kommunfullmäktige 
under våren. Ordförande valde att avgå från sitt uppdrag i september 2020. En ny ordförande 
utsågs av Kommunfullmäktige i oktober 2020. 

Borås Energi och Miljö AB har under året haft en tf. VD fram till april och en ordinarie VD från 
april till september. Under slutet av september har bolaget haft en tjf. VD och en tf. VD under 
första veckan i oktober. Från och med 5 oktober hade bolaget en annan tf. VD. En ny VD har 
rekryterats i slutet av 2020. Den nya VD:n tillträdde sin tjänst i januari 2021.

Sammantaget har Borås Energi och Miljö AB under året haft tre olika styrelseordföranden, en 
ordinarie VD och två olika tjf. eller tf. VD. Bolaget har därutöver rekryterat en ny VD som 
tillträder i januari 2021. Lekmannarevisorerna har särskilt bevakat styrelsens arbete i samband 
med entledigande av VD. Detta redogörs för under specifika bevakningsområden.   

Det kvarstår arbete för Borås Energi och Miljö AB med att slutföra projekt EMC. Projektet har 
under året varit inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organi-
sation. Bolaget har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Det som 
återstår är slutbesiktningen av rötningsanläggningen. Projektet väntas bli helt överlämnat från 
projektorganisationen under första halvåret 2021. EMC projektets totala prognos om 3 667 mnkr 
inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast. 

I slutförhandling med entreprenörer i projekt EMC har bolaget bl.a. krav på en entreprenör att 
isolering i kraftvärmeverket ska bytas ut. Tvisten är ännu olöst. 

Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbete omkring effektbalansen i fjärrvärme-
nätet. Arbetet avser bl.a. i vilken utsträckning det behövs komplement till värmeproduktionen. 
Den tekniska livslängden för avfallspannorna på Ryaverken är fram till cirka år 2035. Bolaget har 
i sin framtida investeringsplan med byggnation av nytt värmeverk 2026. Under 2021 planerar 
bolaget att ta fram en ny fjärrvärmestrategi. 
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Bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under året. Lekmannarevisorerna 
har särskilt bevakat projektet. Detta redogörs för under specifika bevakningsområden.   

Saneringen av slamlagunen på Gässlösa har inte påbörjats ännu. Det återstår ställningstaganden 
om hur saneringen ska gå till och hur kostnaden ska fördelas mellan Borås Stad och bolaget. Det 
är ännu oklart vilken kostnad detta kommer innebära för bolaget. 

Rivningen av det gamla avloppsverket har pågått under året enligt plan. 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2019 bedrivit arbete avseende Borås framtida dricksvatten-
försörjning. Arbetet har pågått även under 2020. I oktober 2020 fattade Kommunfullmäktige 
inriktningsbeslut om framtida dricksvattenförsörjning. Bolaget gavs då bl.a. i uppdrag att genom-
föra detaljstudier av sjön Tolken som framtida dricksvattentäkt. Bolaget har under senare delen av 
året startat arbetet och konkretiserat projektet. Projektet har som mål att vara slutfört 2024-2025.

Konkurrensverket har under året genomfört tillsyn av Borås Energi och Miljö AB enligt la-
gen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Tillsynen indikerade att Borås 
Energi och Miljö AB omfattas av redovisningsskyldigheterna i lagstiftningen som bl.a. innebär 
upprättande av öppen och separat redovisning. Bolaget har för avsikt att redovisa enligt lagen 
fr.o.m. räkenskapsåret 2020 och har arbetat med att förbättra särredovisningen under året. 
Konkurrensverket skrev därför av ärendet från vidare handläggning, men kommer att följa upp 
bolagets följsamhet gentemot lagstiftningen. 

Ekonomi
Borås Energi och Miljö ABs ekonomiska resultat för 2020 är 52,3 mnkr (budget 60 mnkr) efter 
finansiella poster. Enligt bolaget är lägre produktion och försäljning av el och fjärrvärme än 
budgeterat till följd av det varma vädret den största förklaringen till resultatet. Bolaget har under 
året försökt nå budgetmålet genom återhållsamhet på kostnadssidan.

Kommunfullmäktige fastställde ett resultat-/avkastningskrav för året på 3 % avkastning på to-
talt kapital. Bolaget har därutöver ett finansiellt mål från Kommunfullmäktige för 2020 om en 
soliditet på 12 % och ett utdelningskrav om 10 mnkr. För att tydliggöra vikten av ett fokus på 
långsiktigt stärkt finansiell ställning har Kommunfullmäktige även beslutat om ett långsiktigt 
soliditetsmål (2030) om 20 %. 

Bolaget redovisar 2,6 % avkastning på totalt kapital för året och en soliditet om 11 %. Bolaget 
uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav eller finansiella mål om soliditet för 2020.  
Bolaget har efter beslut i Kommunfullmäktige lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget Borås 
Stadshus AB om 10 mnkr. Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges utdelningskrav för 2020. 

En utmaning inför 2020 var enligt bolaget att fortsätta arbetet med att hitta en miljömässig och 
ekonomiskt fördelaktig användning av rågas. Bolaget har arbetat med frågan under året med 
målet att få till ett avtal om försäljning av rågas. Bolaget har under året tecknat ett s.k. letter of 
intent med en extern aktör avseende leverans av rågas. Bolaget har som målsättning att ingå avtal 
i enlighet med intentionerna under 2021. För 2020 redovisas ett minusresultat om 19,7 mnkr 
avseende bolagets biogas.

Bolaget har under året haft nettointäkter genom försäljning av utsläppsrätter som uppgår till ca 
25 mnkr.
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Bolaget har tecknat ett nytt avtal med Borås Stad avseende arrende av marken vid Sobacken. 
Avtalet innebär en förhöjd arrendeavgift för bolaget med 2,5 mnkr för 2020. Arrendeavgiften 
höjs med ytterligare 2,5 mnkr från 2021. Avtalet avser tio år med start 1 januari 2020.

Borås Energi och Miljö ABs långsiktiga ekonomiska resultat påverkas i hög grad av EMC eftersom 
fjärrvärme- och avloppsverksamheten är en dominerande del av verksamheten. Kommande år är 
det av avgörande betydelse för bolagets resultat och finansiella ställning att bolaget klarar av att 
genomföra en implementering av EMC i bolagets ordinarie verksamhet. Bolaget står även inför 
stora investeringar framöver. 

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll. 

Borås Energi och Miljö AB har inför 2020 inte upprättat någon samlad riskanalys eller plan för in-
tern kontroll. För 2020 har separata internkontrollplaner upprättats för vissa av bolagets verksam-
hetsområden. Bolaget har även upprättat en finansiell riskanalys för 2020. Internkontrollplaner 
har upprättats avseende verksamhetsområdena ekonomi, inköp, IT, HR och avfall och återvin-
ning. Upprättade planer för intern kontroll har föregåtts av verksamhetsspecifika riskanalyser 
och har innefattat kontrollmoment och direkta åtgärder. Arbetet har genomförts i samverkan 
med en extern konsult. Styrelsen har inte fattat beslut om upprättade riskanalyser eller planer 
för intern kontroll. Uppföljning av de interna kontrollplanerna som upprättas planerar man att 
rapportera till styrelsen i februari 2021.  

Styrelsen har ett utsett riskutskott som arbetar under styrelsen med att fortlöpande identifiera och 
värdera risker. Bolaget har en framtagen riskpolicy. Det finns även en policy för intern kontroll 
som innefattar organisation, regler och anvisningar för intern kontroll. Styrelsen har informerats 
men inte fattat något beslut om policyn för intern kontroll.

Styrelsen och bolaget har sedan 2019 genomfört ett utvecklingsarbete avseende bolagets interna 
styrning och kontroll. Målsättningen är att under 2021 ha ett heltäckande interkontrollramverk 
som omfattar alla väsentliga risker inom alla processer och affärsområden och som följer COSO-
modellen. Ramverket ska även omfatta de ISO-standarder som berör bolaget. 

Förstärkning av kontrollmiljön har gjorts genom att roller och ansvar har förtydligats, det finns 
nu ledningsansvar för intern kontroll via bolagets ekonomichef. Bolaget har även utsett en pro-
jektledare för arbetet med intern kontroll som tillsammans med bolagets nya kvalitetschef drivit 
arbetet. Vidare har arbetet stärkts genom införsel av ett systemstöd (Stratsys). Styrelsen har varit 
delaktig i utvecklingsarbetet och bland annat beslutat om ambitionsnivå med utvecklingen den 
16 december 2019. Styrelsen har under året fått löpnade information om hur arbetet med den 
interna kontrollen fortskridit i bolaget. 
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Lekmannarevisorerna kan konstatera att Borås Energi och Miljö AB:s förändringsarbete med 
intern styrning och kontroll under 2020 varit inne i en implementeringsfas. Delar av arbetet 
pågår fortfarande. Avseende 2020 noteras sammanfattningsvis följande avvikelser från Borås 
Stads regler för intern kontroll: 

• Bolaget har inte upprättat någon samlad riskanalys för hela bolaget.

• Bolaget har inte upprättat en heltäckande/samlad plan för intern kontroll.

• Styrelsen har inte genomfört någon egen dokumenterad riskanalys.

• Styrelsen har inte fattat beslut om policy för intern kontroll som innefattar regler och 
anvisningar för den interna kontrollen.

• Då samlad riskanalys och plan för intern kontroll saknas går det inte heller genomföra 
uppföljning av en heltäckande plan för intern kontroll.

Lekmannarevisorerna noterar att vissa av avvikelserna ovan åtgärdats till kommande år. Styrelsen 
i Borås Energi och Miljö AB har i samband med budget för 2021 fattat beslut om en övergripande 
riskanalys och en samlad plan för intern kontroll för 2021. 

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorerna har under året särskilt bevakat projekt EMC, Projekt – Nytt insamlings-
system för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar, entledigande 
av VD och bolagets interna styrning och kontroll.

Projekt – Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpack-
ningar och tidningar. 
Borås Energi och Miljö ABs projekt om hushållsnära flerfackinsamling har pågått under året. 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 fattades beslut rörande Nytt in-
samlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Borås Energi och Miljö AB godkändes att i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt insam-
lingssystem till en investeringskostnad på 144,4 mnkr. Kommunfullmäktige godkände även 
ett tilläggsyrkande som angav att ställningstagandet bygger på att avtal tecknas med s.k. TIS 
(tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö för merkostnaderna i 
enlighet med förordningens intentioner. Tilläggsyrkandet återgavs dock inte i protokollet från 
Kommunfullmäktiges sammanträde. Styrelsen informerades om Kommunfullmäktiges beslut 
vid styrelsemötet 22 april 2020. Kommunfullmäktige fattade 27 augusti 2020 beslut om justering 
pro forma av den aktuella paragrafen som kompletterades med det godkända tilläggsyrkandet. 

Efter Kommunfullmäktiges beslut 19 mars 2020 påbörjade bolaget investeringsprojektet. I maj 
2020 sköt regeringen upp den tilltänkta förordningen om finansiering av insamling av förpack-
ningsmaterial och godkännande av tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS). 

I och med detta förändrades finansieringsförutsättningarna för insamlingssystemet. I stället för 
att bolaget skulle få viss ersättning från TIS måste nu finansieringen till fullo tas ut via åter-
vinningstaxan. Styrelsen fattade 16 juni beslut om att projektet skulle fortsätta men att ägaren 
skulle informeras om de nya förutsättningarna. 11 augusti fick bolaget information om att 
Kommunfullmäktige skulle justera protokollet från mars om att en ersättning från TIS skulle 
vara en förutsättning för att få starta investeringsprojektet. När bolaget fick vetskap om detta 
pausades projektet. 
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Styrelsen fattade 29 oktober ett nytt beslut om att rekommendera Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att genomföra projektet. Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 
att godkänna bolagets förslag till en investeringskostnad om 149,4 mnkr. Det nya insamlings-
systemet förväntas introduceras under våren 2021. Införandet kommer ta ca 2,5–3 år att genomföra. 

Lekmannarevisorernas bedömning
Lekmannarevisorerna kan genom iakttagelserna ovan konstatera att investeringen påbörjats i 
strid med Kommunfullmäktiges intentioner. Genom bristfällig protokollföring har bolaget inte 
fått tillräcklig information om Kommunfullmäktiges beslut. I Borås Energi och Miljö AB:s 
styrelse finns fyra ledamöter och två ersättare som också är ledamöter i Kommunfullmäktige. 
Förhållandena innebär att någon av dessa ledamöter haft möjlighet att kompensera för de brister 
som konstaterats i protokollet i samband med att styrelsen informerades om Kommunfullmäktiges 
beslut vid styrelsemötet 22 april 2020. 

Enligt SKR:s Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag är en aktiv och innehålls-
rik dialog mellan kommunen och bolagen avgörande för god styrning. Ägaren och bolaget bör 
i synnerhet samråda i frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
på lång och kort sikt. Därutöver ska ordföranden enligt principerna upprätthålla kontakt och 
dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen ska känna till ägarnas synpunkter i fråga om 
bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frågor.1

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan bolaget och ägaren kan förbättras 
för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess intentioner. 
Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Entledigande av VD
Lekmannarevisorerna har under året särskilt bevakat styrelsens arbete och beslutsgång i samband 
med entledigande av VD. Bakgrunden till granskningen är bl.a. att två VD på kort tid entledigats 
på liknande premisser (arbetsmiljöskäl) och att Borås Energi och Miljö AB under året haft tre 
olika styrelseordföranden, en ordinarie VD och två olika tjf. eller tf. VD.

Det övergripande syftet är att granska om styrelsen bedrivit arbetet i samband med entledigande 
av VD i enlighet med aktiebolagslagen, annan relevant lagstiftning och interna styrdokument 
som berör området.

Revisionskriterier är kommunallagen, aktiebolagslagen och övrig tillämplig lagstiftning. Borås 
Stads styrdokument så som bolagsordning och ägardirektiv m.m. utgör också revisionskriterier. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Samtliga ordinarie leda-
möter i styrelsen har intervjuats liksom tjänstepersoner i bolaget och vid Stadsledningskansliet. 

Beslutsgång i samband med entledigande av VD

Den 14 september 2020 beslutar först presidiet och sedan styrelsen i Borås Energi och Miljö AB 
om att arbetsbefria VD. Detta med anledning av att man fått information om händelser i bolaget 
som medarbetare anser har påverkat deras arbetsmiljö. Styrelsen beslutar även om att strategisk 
utvecklingschef ska fullgöra VD:s funktioner. Styrelsen beslutar fortsatt om att hemställa till 
Borås Stad/Borås Stadshus AB att på styrelsens uppdrag utreda anmälda arbetsmiljöproblem. 
Styrelsen beslutar även att ärendets innehåll ska hanteras med personalsekretess.2 En styrelseleda-
mot reserverar sig mot beslutet och anför bl.a. att styrelsen inte är tillräckligt informerad.3 Efter 
styrelsemötet 14 september 2020 publicerar Borås Energi och Miljö AB ett pressmeddelande.4

1 Sveriges kommuner och regioner: Principer för styrning – kommun- och regionägda bolag 2020 s 9,11,25 m.fl. 
2 Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-09-14 § 168
3  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-09-14 § 168, bilaga 1
4  Pressmeddelande, 2020-09-14, 19.23 CEST
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Stadsdirektören ger Borås Stads personalchef i uppgift att genomföra utredningen åt styrelsen. 
Utredningen genomförs av medarbetare från Centrum för kunskap och säkerhet och Personal- 
och förhandlingsavdelningen vid Stadsledningskansliet.5 

Utredningen presenteras för styrelsen 28 september 2020.6 Samma dag beslutar styrelsen om att 
entlediga VD. En styrelseledamot anmäler en protokollsanteckning.7 Styrelsen beslutar vidare 
om att genomföra en fortsatt utredning i enlighet med rekommendationerna från utredningen 
och tillfråga Borås Stad/Borås Stadshus AB om att låta genomföra den fortsatta utredningen. 
Vidare beslutar styrelsen att även fortsatt utse strategisk utvecklingschef till tjf. VD fram till som 
längst 31 oktober 2020. Styrelsen uppdrar även åt ordförande att ta kontakt med Borås Stad/
Borås Stadshus AB om rekrytering av en tf. VD med specifika uppgifter.8

29 september 2020 avgår styrelsens ordförande med omedelbar verkan. Ny ordförande utses 
sedan av Kommunfullmäktige i oktober.9   

Vid styrelsens sammanträde 29 september 2020 beslutar styrelsen om vilka delar av arbetsmiljö-
utredningen som ska göras tillgängliga och vilka delar som ska omfattas av sekretess. Styrelsen 
uppdrar åt tjf. VD att i samråd med Borås Stads HR-avdelning avsluta VD:s anställning och 
att bemyndiga tjf. ordförande att underteckna avgångsavtal med VD inom de ramar som anges 
i anställningsavtalet. Styrelsen fattar även beslut om vilken information som ska publiceras på 
bolagets intranät. I uttalandet som styrelsen fattar beslut om framgår bl.a. att ”VD vid några 
tillfällen agerat eller uttryckt sig på ett sätt som inte står i överensstämmelse med bolagets och Borås 
Stads principer och regler. Styrelsen förklarade då att förtroendet för VD inte kunde kvarstå med 
anledning av vad som framkommit”. Under styrelsemötet redogör tjf. ordförande och andre vice 
ordförande för de samtal som hållits med stadsdirektören gällande tf. VD.10 

Styrelsen har sedan åter sammanträde 1 oktober 2020. På mötet diskuterar styrelsen frågan om 
förordnande av tf. VD. I protokollet konstateras att frågan har behandlats tidigare vid styrelse-
mötet 29 september 2020. Styrelsen beslutar att förordna strategisk utvecklingschef till tf. VD 
för bolaget.11 

Med anledning av den information som framkommit vid ett samråd med förhandlingsdelegatio-
nen om VD-situationen i bolaget har styrelsen på kort varsel samlats till ett möte. Den 5 oktober 
2020 hålls således ett nytt styrelsemöte. Som en del av mötet hålls ett arbetsmöte mellan styrelsen 
och bolagets ledningsgrupp. I protokollet framgår att grupperna ges möjlighet att ställa frågor och 
byta åsikter med varandra.12 Under mötet utses näringslivschef i Borås Stad till tf. VD utan tids-
begränsning.13 Styrelsens beslut är enhälligt, men en ledamot lämnar en protokollsanteckning.14 

Styrelsen fattar 29 oktober 2020 beslut om att anställa en ny VD. Kandidaten är framtagen via 
ägaren.15 Vid styrelsens möte 17 december 2020 beslutar styrelsen om att ny VD påbörjar sin 
anställning 1 januari 2021.16

5  Redovisning av utredningsuppdrag; Utredning av händelser som påverkat arbetsmiljön på Borås Energi och Miljö AB, 2020-09-28
6  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-09-28 § 172 
7  Ibid. 2020: bilaga 1 
8  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-09-28 § 172
9  Borås Stad, Kommunfullmäktige; protokoll 2020-10-15 
10  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-09-29 § 175
11  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-10-01 § 189
12  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-10-05 § 192
13  Ibid. 2020: § 193
14  Ibid. 2020: Bilaga 1
15  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-10-29 § 206
16  Borås Energi och Miljö AB; styrelseprotokoll 2020-12-17 § 234



10

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Styrelsens ansvar – Lagar, regler och styrande dokument

Enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ansvarar styrelsen bl.a. för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Hur ett aktiebolag ska vara organiserat är upp till 
styrelsen att avgöra (i beaktande av instruktioner eller beslut av bolagsstämman). I detta anses 
att det finns en skyldighet att tillse att bolagets organisation är ändamålsenlig. En del av detta är 
att säkerställa att det finns kvalitetssäkrade funktioner och rutiner så att bolaget kan fungera.17

Styrelsen är ett kollegialt organ där alla ledamöter ska beredas möjlighet att delta i arbetet. 
Styrelsen får enligt 8 kap. 21 § aktiebolagslagen inte besluta i ett ärende, om inte såvitt möjligt 
samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet och tid 
att sätta sig in i underlaget.18

I styrelsens ansvarsområde ingår i enlighet med ovanstående såväl långsiktiga beslut som åtgärder 
för organisation och planering för löpande drift så som bokföring, redovisning, medelsförvaltning 
m.m. Ansvaret omfattar även att styrelsen har en skyldighet för att bolaget har en organisation 
som ger en betryggande kontroll. Styrelseledamöterna ska följa de anvisningar som ägaren lämnar 
och har en plikt att också vara lojala mot gentemot bolaget. Styrelseledamöter och verkställande 
direktör i kommunala aktiebolag omfattas inte av meddelarfrihet, vilket framgår av 13 kap. 2 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).19

I lagen om anställningsskydd (1982:80) klargörs i 1 § att lagen gäller arbetstagare i allmän 
eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock enligt andra stycket arbetstagare 
som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller 
därmed jämförlig ställning. VD har genom undantaget ett mycket svagt anställningsskydd som 
innebär att ett bolags styrelse kan avbryta anställningen utan att behöva ange några särskilda 
skäl till det.20 I det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag framgår att rekrytering 
och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.21

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) defi-
nieras kränkande särbehandling som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett 
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” 
Arbetsgivaren ska bl.a. se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. 
Om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för 
ohälsa eller olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.22 Borås Energi och Miljö har en rutin som 
avser kränkande särbehandling och en handlingsplan - sexuella trakasserier.23 

Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har i enlighet med det gemensamma ägardirektivet antagit 
en arbetsordning som innefattar bestämmelser för styrelsens arbete.24

17  Kastberg, Gustaf; Kommunala Aktiebolag – En handbok. 2019:208f. Andersson, Johannsson & Skog; Aktiebolagslagen 2018
18  Ibid.
19  Ibid. 2019:182f, 216f. och Prop. 2005/06:162 10ff, 19
20  Prop. 1981/82:71:91ff   
21  Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Kommunfullmäktige 2020-03-19. Dokumentet antas även på respektive bolagsstämma
22  Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4; Organisatorisk och social arbetsmiljö. 2015:11f
23  Borås Energi och Miljö AB; kränkande särbehandling. RUT0654, 7,0, 2019-11-22:1. Handlingsplan sexuella trakasserier. RUT0182, 9,0 

2018-03-14:1
24  Borås Energi och Miljö AB; Arbetsordning för styrelsen. 2020
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Lekmannarevisorerna noterar särskilt följande ur arbetsordningen:

• Ordförande har ansvar för att se till att sammanträde hålls när så erfordras, att kalla till 
sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det, att se till att beslutsunderlaget för 
styrelsens möten är tillfredsställande och se till att samtliga ledamöter så vitt det är möj-
ligt bereds tillfälle att delta i ärendenas handläggning. 

• Presidiet har en beredande funktion. Beredningen ska genomföras så att beslutsunder-
lag för ställningstagande kan delges ledamöterna senast samtidigt med kallelsen. Av 
beslutsunderlaget ska framgå de särskilda problem som är förenade med ärendet, vilka 
lösningar som står till buds och vilka konsekvenser de olika lösningarna medför samt 
formulerat beslutsförslag.

• Arbetsordningens sekretessbestämmelser saknar koppling till tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen och aktiebolagslagen. 

• I arbetsordningen framgår ingen information om arbetsfördelning i övrigt som avser 
anställande, entledigande eller arbetsbefriande av VD. Det framgår heller ingen infor-
mation som avser VD:s anställningsförhållanden i övrigt. 

Borås Energi och Miljö AB har upprättade delegationsbestämmelser/attestinstruktioner. I de-
legationsbestämmelserna framgår ingen delegation som avser anställande, entledigande eller 
arbetsbefriande av VD. Det framgår heller ingen delegation som avser VD:s anställningsförhål-
landen i övrigt.25 

Lekmannarevisorernas bedömning
Lekmannarevisorerna kan genom intervjuer med styrelsens ordinarie ledamöter konstatera att 
beslutet om att arbetsbefria VD togs av styrelsens presidium före styrelsens sammanträde 14 
september 2020. Beslutet verkställdes också av dåvarande ordförande före styrelsens möte. I 
aktiebolagslagen, styrelsens arbetsordning eller bolagets delegationsbestämmelser finns inga be-
slutsbefogenheter för presidiet i dessa avseenden. Presidiet har enligt arbetsordningen en beredande 
funktion. Beredningen ska genomföras så att beslutsunderlag kan delges ledamöterna senast 
samtidigt med kallelsen. Av beslutsunderlaget ska framgå de särskilda problem som är förenade 
med ärendet, vilka lösningar som står till buds och vilka konsekvenser de olika lösningarna 
medför samt ett formulerat beslutsförslag. 

Lekmannarevisorerna bedömer att presidiet vid beslut om arbetsbefrielse överskridit sina be-
slutsbefogenheter. Tillvägagångssättet bedöms ha begränsat styrelsens handlingsalternativ i för-
hållande till de uppgifter som inkommit avseende VD. Presidiet bedöms således även ha brustit 
i sin beredande funktion. 

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har upprättade rutiner och handlingsplaner inom 
området som till största delen uppfyller lagstiftningens krav. Genom bristerna i beredningen har 
dock inte de olika handlingsalternativ som anges i rutinerna kunnat övervägas av styrelsen i sam-
band med beslutet att arbetsbefria VD. Lekmannarevisorernas slutsats är att bolagets egna rutiner 
och handlingsplaner inte fullt ut övervägts och tillämpats av styrelsen i samband med beslutet. 

I samband med beslutet om att arbetsbefria VD fattade styrelsen beslut om att ärendet skulle 
behandlas med personalsekretess. Samtidigt publicerades ett pressmeddelande kort efter styrelsens 
möte 14 september 2020. Flera intervjuade styrelseledamöter menar att detta inte var i linje med 
styrelsens beslut. Uppgifter som framkommit i granskningen visar att avsikten var att informera 
anställda i bolaget internt och inte att göra ett pressmeddelande. Lekmannarevisorerna bedömer 
att styrelsens beslut i denna del inte verkställdes i enlighet med dess intentioner.

25 Borås Energi och Miljö AB: Delegationsbestämmelser/Attestinstruktion. INA1069, 14.0 
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Styrelsen beslutade 28 september 2020 efter genomförd arbetsmiljöutredning att entlediga VD. 
Merparten intervjuade styrelseledamöter uppger att genom den information som framkom i 
utredningen så fanns det inte längre förtroende för VD. Merparten intervjuade anger att det var 
positivt att bolaget fick ägarens stöd med att genomföra utredning, utse mer varaktig tf. VD och 
att hitta en kandidat till ny VD. Lekmannarevisorerna kan konstatera att bolaget fått omfat-
tande stöd och hjälp från ägaren i att hantera olika frågor i samband med entledigande av VD. 
Förhållandena visar enligt lekmannarevisorernas bedömning att styrelsen inte fullt ut förmått 
att hantera sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på 
ett ändamålsenligt sätt. 

I Borås Stads policy ”Vårt förhållningssätt” återfinns grundläggande principer som ska gälla för 
alla förtroendevalda och anställda i Borås Stad som koncern. Bland annat anges att ansvar, kor-
rekthet, rättvisa, konsekvens, öppenhet och respekt ska vara ledord för alla i interna relationer. 
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen därutöver bl.a. vara lojala mot bolaget och agera för bolagets 
bästa. Styrelsen i Borås Energi och Miljö AB behöver i lekmannarevisorernas mening säkerställa 
att dessa grundläggande principer levandegörs i bolagets företagskultur. 

I de intervjuer som genomförts har lekmannarevisorerna tagit del av en stor mängd utsagor av 
mer spekulativ karaktär från många olika källor. Utsagorna har berört olika områden så som ex. 
organisationskultur, informella strukturer och styrelsens arbete m.m. Lekmannarevisorerna kan 
inte uttala sig utifrån denna typ av uppgifter då de inte går att belägga med revisionell säkerhet. 

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och Miljö AB 
inte säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av VD 
14 september 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning 
och interna styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig 
beredning av ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att 
hantera sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada. 

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning som omfattat bolaget under året. 

Föregående års granskning 
Bolagets interna kontroll bedömdes under 2019 ha varit inne i ett omdaningsskede. 

Lekmannarevisorernas bedömning var att bolagets interna kontroll under 2019 fortfarande inte 
fullt ut lever upp till de krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. Den interna 
kontrollen borde utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys, upprättar en sam-
lad plan för intern kontroll och att en samlad uppföljning av den interna kontrollen genomförs 
årligen. Den interna kontrollen bedömdes mot bakgrund av ovanstående som inte helt tillräcklig.

BEDÖMNING
Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten 
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav 
eller finansiellt mål om soliditet. Bolaget uppnår däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav.

Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet 
och den kommunala kompetensen. 
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Lekmannarevisorerna kan när det gäller bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling 
konstatera att investeringen påbörjats under året i strid med Kommunfullmäktiges intentio-
ner. Genom bristfällig protokollföring från Kommunfullmäktiges sammanträde har bolaget 
inte fått tillräcklig information om Kommunfullmäktiges beslut. Lekmannarevisorerna be-
dömer att kontakt och dialog mellan bolaget och ägaren kan förbättras för att säkerställa att 
Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt 
är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt så som 
ex. det nya insamlingssystemet.

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och Miljö AB 
inte säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av VD 
14 september 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning 
och interna styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig 
beredning av ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att 
hantera sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada. 

Bolagets interna kontroll har under året fortsatt varit inne i ett omdaningsskede. Delar av 
arbetet pågår fortfarande med målet att ta fram ett heltäckande internkontrollramverk.  
Lekmannarevisorerna bedömde 2019 att bolagets interna kontroll inte fullt ut levde upp till de 
krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. De avvikelser som konstaterades 2019 
kvarstår även avseende 2020. Sammantaget har fem avvikelser från Borås Stads regler för intern 
kontroll konstaterats för 2020. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför 
en egen riskanalys, upprättar en samlad plan för intern kontroll och att en samlad uppföljning 
av den interna kontrollen genomförs årligen. Styrelsen behöver även fatta beslut om regler och 
anvisningar för intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna noterar att styrelsen under 2019 och 2020 genomfört ett omfattande 
arbete med att utveckla bolagets interna kontroll och att flera av synpunkterna kan komma att 
ha åtgärdats till 2021. 

Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund av konstaterade avvikelser som otillräcklig. 
Lekmannarevisorerna bedömer att en utveckling av bolagets interna styrning och kontroll är 
angelägen, inte minst mot bakgrund av framtida finansiella risker och stora investeringar. 

Andreas Ekelund
Lekmannarevisorernas biträde
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