
Initiativärende Borås Stadshus AB 

Av 8 kap. 1 §aktiebolagslagen framgår en bolagsstyrelse kan bestå av en eller flera ledamöter. I Borås 

Energi och Miljö har bolagsstämman beslutat att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter. 

Det är styrelsen som tillsätter eller avsätter bolagets VD, se 8 kap. 27 § aktiebolagslagen. 

Styrelsen fattar beslut vid sammanträde och är beslutsför om minst hälften av de valda 

styrelseledamöterna är närvarande, se 8 kap. 21 § 1st aktiebolagslagen. En ytterligare förutsättning 

för styrelsens beslutsförhet är att samtliga ledamöter, såvitt möjligt, fått tillfälle att delta i ärendets 

beredning och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet, se 8 kap. 21 § 2 st 

aktiebolagslagen. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av närvarande ledamöter röstar för vid 

sammanträdet, 8 kap. 22 § aktiebolagslagen. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för 

beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. 

Det är ostridigt att styrelsens ordförande/presidie beslutat att stänga av bolagets VD samt meddelat 

beslutet direkt till VD. Det torde vidare vara ostridigt att: 

- Att fråga om arbetsrättsliga åtgärder mot VD inte delegerats av styrelsen till presidiet

- Att inget styrelsemöte sammankallats i behörig ordning

- Att hälften av antalet utsedda styrelseledamöter inte har deltagit i beslutet

- Att samtliga styrelseledamöter inte har fått delta i beredningen av ärendet eller fått fullgott

underlag för att avgöra ärendet

- Att ”närvarande” presidiets antal medlemmar är färre än en tredjedel av antalet utsedda

ledamöter.

-Att övriga styrelseledamöter utanför presidiet informerats först i efterhand om ”beslutet”.

Det är uppenbart att Ordföranden/presidiet flagrant åsidosatt centrala delar i aktiebolagslagens 

regler om styrelsens beslutsordning och beslutsförhet och därtill låtit verkställa ”beslutet” genom att 

meddela VD. Härigenom har presidiet även allvarligt kringgått BEMAB:s styrelse möjlighet till insyn, 

påverka och rösta i en av styrelsens viktigaste uppgifter. Ytterst har ordföranden/presidiet även 

åsidosatt den demokratiska ordningen och det demokratiska styrelsesättet i kommunen. 

Ulf Olsson uppmanade under kommunfullmäktige den 24 september undertecknande att låta pröva 

frågan om ordföranden/presidiet gått över sina befogenheter. Mot bakgrund av hur talerättsreglerna 

i 29 kap. aktiebolagslagen är utformade och minoritetsskyddsreglerna däri samt att Borås Stadshus är 

ensam ägare av samtliga aktier i BEMAB föreslår vi att: 

Bilaga till § 39 Framställan om extra bolagsstämma



1. Styrelsen i Borås Stadshus beslutar att begära hos styrelsen i BEMAB att extra bolagsstämma 

sammankallas för att pröva fråga enligt 29 kap. 7 § aktiebolagslagen om bolaget ska väcka talan mot 

ordföranden/presidiet enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen.  

 

 

2. Styrelsen i Borås Stadshus beslutar att begära hos styrelsen i BEMAB att extra bolagsstämma 

sammankallas för att besluta att entlediga Hanne Jensen, Ulrik Nilsson och Eva Théen Johansson som 

styrelseledamöter i BEMAB. 
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