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§ 207 Dnr 2021/00449  

Medborgarförslag: Prövning av ansvarsfrågan för de 
styrelseledamöter som ej beviljades ansvarsfrihet i 
årsredovisningen för HMAB 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till förvalt-

ningens bedömning.     

Sammanfattning  

 På kommunfullmäktige den 8 november 2021 anmäldes ett medborgarför-

slag där förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige ska pröva de sty-

relseledamöter som ej beviljats ansvarsfrihet i årsredovisningen för Håbo 

Marknads AB (HMAB) 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 114, att uppdra till 

stämmoombudet för HMAB att på bolagsstämma ej bevilja ansvarsfrihet för 

de styrelseledamöter i bolaget som deltog i beslutet, vid styrelsesammanträ-

det den 30 augusti 2019, om att ge VD en högre ersättning än den som stöd-

des av dennes anställningsavtal. Ledamöter som inte deltog i beslutet ska 

beviljas ansvarsfrihet. På HMAB:s årsstämma den 26 oktober 2020 beslu-

tade man i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Enligt medborgarförslaget föreslås fullmäktige pröva de styrelseledamöter 

som ej beviljats ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 2019. De lag-

rumshänvisningar som görs är kommunallagen kap. 4 §10 och kap. 5 § 25b 

(hänvisningarna gäller den tidigare kommunallagen). Då kommunfullmäkti-

ges ansvarsfrihetsprövning gäller förtroendevalda och inte t ex styrelseleda-

möter i kommunala bolag kan inte ansvarsutkrävande ske enligt kommunal-

lagen. Möjligheten som återstår är då att väcka skadeståndstalan enligt ak-

tiebolagslagen (2005:551). För att en skadeståndstalan ska kunna väckas 

krävs följande: 

* Kommunfullmäktige måste ha uppdragit till stämmoombudet för HMAB 

att vid bolagsstämman ej bevilja ansvarsfrihet. 

* Bolagsstämman måste ha beslutat enligt detta (7 kap. 11 § aktiebolagsla-

gen)  

* Det får inte ha gått mer än ett år från det att beslutet togs på bolagsstäm-

man om att inte bevilja ansvarsfrihet till det att skadeståndstalan väcks (29 

kap. 10 § aktiebolagslagen) 

* Bolaget i fråga måste fortfarande vara aktivt.   
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Då bolaget HMAB är likviderat (januari 2022) och det gått nästan två år se-

dan beslutet om att ej bevilja ansvarsfrihet togs av bolagsstämman saknas 

förutsättningar för bolaget att väcka en skadeståndstalan mot styrelseleda-

möterna som inte beviljades ansvarsfrihet. Det ska också för tydlighets skull 

påpekas att det redan var för sent att väcka skadeståndstalan räknat från det 

datum då medborgarförslaget anmäldes. Förvaltningen föreslår därför att 

medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2021-11-08 

– Protokoll årsstämma HMAB 2020-10-26 m fl handlingar   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (M), Harry Lövstav (S), Tommy 

Rosenkvist (M) anmäler jäv och lämnar mötesrummet. 

 

Mötet beslutar att endast ha en vald justerare Helene Cranser (S) jämte ord-

föranden på denna punkt. 

 

Rasmus Kraftelid (HD) meddelar en protokollsanteckning om att HD avstår 

från att rösta i ärendet.  

 

Anna Söder Rytterholm (MP) meddelar en protokollsanteckning om att MP 

avstår från att rösta i ärendet.     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så är fallet.     

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

Förslagsställaren 

Kansliet  

 

 


