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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling.
Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse. I Sveriges rikes lag
regleras detta i 8 Kap i ABL.
Styrelsens viktigaste funktion är att leda bolaget i linje med ägardirektiv på ett så
framgångsrikt sätt som möjligt. Styrelsen har också en kontrollfunktion som innebär
att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från bolagets VD och ledning, för
att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling. Styrelsen ansvarar för att
information och rapporter från bolaget är korrekta och korrekt förmedlas till berörda
parter och intressenter som kan ha intresse av bolaget och dess utveckling.
Ovan stora ansvar kräver ett starkt förtroende mellan styrelsen, VD och övriga
företagsledningen. Det kräver en löpande och god kommunikation för att en styrelse
ska klara av att professionellt sköta sina viktiga uppgifter.
Ett styrelseuppdrag innebär en skyldighet att utföra sina skyldigheter och sina
uppdrag omsorgsfullt och lojalt kopplat till ägardirektiv och bolagets verksamhet. Som
styrelseledamot kan man inte säga att man inte har förstått innebörden av uppdraget
eller att det bara är en formalitet, det är ett stort personligt ansvar. Det ska vara ett
stort personligt ansvar.
En styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig mot aktiebolaget, aktieägarna eller
andra som berörs av ett bolags verksamhet. En styrelseledamot ansvarar för skador
som har orsakats av oaktsamhet.
I ljuset av ovan anses en styrelses absolut viktigaste uppgift vara att tillsätta och
avsätta ett bolags verkställande direktör.
Utifrån ovan frågar jag kommunstyrelsens ordförande följande;
-

Anser du att det är lämpligt att du kommenterar förtroendet för en VD i ett
bolag som har en styrelse som har ett mycket stort personligt ansvar för
bolagets verksamhet?

-

Kan jag tolka ditt uttalande som att du anser att styrelserna egentligen inte har
något ansvar utan enbart sitter där av andra skäl än att fullt ut ha, och ta,
ansvaret enligt 8 Kap i ABL?
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