
Artiklarna
Dag 1
AVSLÖJAR: Högavlönad kommunal chef driver succéartat miljonföretag – under arbetstid
https://www.bt.se/boras/avslojar-hogavlonad-kommunal-chef-driver-succeartat-miljonforetag-under-arbetstid

”Jag har inte utrett något med denna omfattning tidigare”
https://www.bt.se/boras/jag-har-inte-utrett-nagot-med-denna-omfattning-tidigare

Dag 2
Mejlen avslöjar: Högsta miljöchefen agerade inte på larmen – är själv delägare i vinbolag
https://www.bt.se/boras/mejlen-avslojar-hogsta-miljochefen-agerade-inte-pa-larmen-ar-sjalv-delagare-i-vinbolag

Experterna: ”Det är inget att diskutera”
https://www.bt.se/boras/experterna-det-ar-inget-att-diskutera

Dag 3
Efter BT:s granskning – chefens företagande förbjuds av kommunen
https://www.bt.se/boras/efter-bts-granskning-chefens-foretagande-forbjuds-av-kommunen

Dag 4
AVSLÖJAR: Kommunala chefer i storföretag – flera gör affärer med Borås stad
https://www.bt.se/boras/bt-avslojar-21-kommunala-chefer-har-inte-anmalt-sitt-storforetagande-flera-gor-affarer-med-boras

Kommunala chefen är vice vd – dragit in 14 miljoner från Borås stad: ”Är du polis?”
https://www.bt.se/boras/chefen-ar-vice-vd-har-dragit-in-14-miljoner-fran-boras-stad-2

Dag 5
Så godkände kommunala chefen fakturor – från egna familjeföretaget
https://www.bt.se/boras/sa-godkande-kommunala-chefen-fakturor-fran-egna-familjeforetaget

Fakturerar Borås stad – kommunala chefen: ”Ingen aning”
https://www.bt.se/boras/fakturerar-boras-stad-kommunala-chefen-ingen-aning

Efter BT:s avslöjande: Upprörda politiker kräver redogörelse
https://www.bt.se/boras/efter-bts-avslojande-upprorda-politiker-kraver-redogorelse

Dag 6
Stadsdirektören sågar cheferna: ”Finner inte ord”
https://www.bt.se/boras/stadsdirektoren-sagar-cheferna-svartar-ner-hela-stan-2

Dag 7
Larmade om bisysslor – svaret: ”De tyckte det var poänglöst”
https://www.bt.se/boras/larmade-om-bisysslor-i-hostas-vad-var-det-vi-sa

Dag 8
Efter BT:s granskning – kommunal chef blir av med jobbet
https://www.bt.se/boras/efter-bts-granskning-chef-blir-av-med-jobbet

Dag 9
Dokumenten avslöjar företagarparet – Borås fortsätter ändå göra affärer
https://www.bt.se/boras/dokumenten-avslojar-foretagarparet-boras-fortsatter-anda-gora-affarer

Chefen om BT:s uppgifter: ”Det får finnas rimlighet i vad vi ska undersöka”
https://www.bt.se/boras/chefen-om-bts-uppgifter-det-far-finnas-rimlighet-i-vad-vi-ska-undersoka

Dag 10
Boråschefen kvar i moderbolagets styrelse – skyller på revisorn
https://www.bt.se/boras/kommunala-chefen-fortfarande-kvar-i-moderbolagets-styrelse

Dag 11
Chefen skyllde på okunskap – men inköpen från egna företaget hade stoppats förut
https://www.bt.se/boras/chefen-kopte-av-eget-foretag-inte-av-den-dagliga-verksamheten

Dag 12
Politikernas besked – vill rädda bageriet: ”Konstigt från deras sida”
https://www.bt.se/boras/politikerna-kan-vara-nar-losning-med-bageriet

Lycka efter bageri-beskedet
https://www.bt.se/boras/lycka-efter-bageri-beskedet

Dag 13
Omstridd chef skiftade ägandet i sista stund – till sonen
https://www.bt.se/boras/omstridd-chef-skiftade-agandet-i-sista-stund-till-sonen

Allt innehåll går att komma åt med följande inlogg: Anv: kansli@fgj.se Lösen: BT2020 

https://www.bt.se/boras/stadsdirektoren-sagar-cheferna-svartar-ner-hela-stan-2
mailto:kansli@fgj.se
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Patient avled – Säs lex Maria-anmäler sig själva
En patient avled e!ter en 
gynekologisk operation. 
Nu anmäler Säs sig själva 
till Inspektionen !ör vård 
och omsorg.

BORÅS. Under en gynekolo-
gisk operation på Södra 
Älvsborgs sjukhus togs ett 
vävnadsprov på patien-

ten, men i samband med 
ingreppet misstänktes det 
ha blivit ett hål på urinblå-
san.

Både urinblåsan och liv-
modern kontrollerades, 
men ingen skada gick att 
hitta hos patienten som 
sedan lades in för observa-
tion.

När vävnadsprovet från 
livmodern analyserades 
visade det sig innehålla 
tarmvävnad och patienten 
opererades senare under 
natten. Då gick det att se 
sammanväxningar av väv-
nader i buken, men någon 
skada på buken gick inte 
att hitta.

Efter operationen fick 
patienten ligga kvar på 
vårdavdelningen för fort-
satt vård och behandling. 
Men under den tiden av-
led patienten.

I går lex Maria-anmälde 
Säs händelsen till Inspek-
tionen för vård och om-
sorg för att granska ruti-

nerna, kommunikationen 
och den medicinska kun-
skapen inom förvaltning-
en.

BT har sökt Sara Deger-
man Carlsson för en kom-
mentar.

ELIN KULLANDER
elin.kullander@bt.se
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BORÅS. Zygmunt Cieslak 
får 70 dagar på sig att av-
sluta sin bisyssla. Under 
tiden som den avslutas får 
han inte i sitt kommunala 
jobb fatta beslut som inne-
bär myndighetsutövning.

BT:s granskning publicer-
ades för tre veckor sedan. 
Då kunde BT avslöja hur 
den heltidsarbetande che-
fen på miljöförvaltningen 
samtidigt driver ett eget 
framgångsrikt miljonföre-
tag i byggbranschen med 
13 anställda. Och att han 
även misstänktes jobba 
med företaget på arbets-
tid. Granskningen visade 
också att chefen slagits i 
rättsprocesser mot Skatte-
verket efter att hans firma 
straffats. Samtidigt ansva-
rar han i sitt kommunala 
jobb för kontroller och av-
gifter mot andra företag.

Förvaltningschefen Ag-

neta Sander har nu, med 
stöd av jurist och HR-spe-
cialist, gjort en ny utred-
ning av Zygmunt Cieslaks 
extraknäck. Sander kom-
mer i sitt nya beslut fram 
till något helt annat än för-
ra gången hon tog ställ-
ning.

Slutsatsen är att Zygmunt 
Cieslaks bisyssla är otillå-
ten och att den ska förbju-
das. Risken för det som 
kallas förtroendeskada är 
så hög att engagemanget i 
företaget bedöms vara 
otillåtet. Här tas Zygmunt 
Cieslaks maktutövande 
tjänst inom tillsynsområ-
det upp som en faktor. Det 
konstateras att ZC Bev AB 
verkar i en kontrollutsatt 
bransch samtidigt som 
Cieslak i kommunen arbe-
tar med tillstånd och kon-
troller.

I utredningen står det: 

”Framförallt ses detta som 
en risk för förtroendeska-
da eftersom bristande 
hantering av personallig-
gare kan påverka bedöm-
ningen som miljöförvalt-
ningen gör avseende till-
stånd och sanktioner för 
verksamhetsutövare.”

Arbetet med företaget 
anses också vara ar-
betshindrande. Här hän-
visas det till risken att 
Cieslak inte orkar med 
uppdraget på miljöför-
valtningen.

Cieslak uppger att det 
handlar om upp till tio 
timmars arbete i veckan 
för företaget ZC Bev. Tidi-
gare ansågs det antalet 
timmar vara tillåtet, nu 
anses det vara ett hinder i 
hans kommunala chefs-
jobb.

– Jag har gjort en sam-
manvägd bedömning av 

all den information som 
jag nu haft på bordet, är 
Agneta Sanders förklaring 
till varför hon ändrat in-
ställning.

Utredningen tar upp flera 
av punkterna som fanns 
med i BT:s granskning. 
Den visar också att Cieslak 
under arbetstid skickat 
e-post om sitt företag till 
förvaltningsrätten. 
Cieslak hävdar att det är 
hans son, som på Zygmunt 
Cieslaks uppdrag, har 
kommunicerat med för-
valtningsrätten från bola-
gets e-post.

Har du fortfarande !örtroen-
de !ör Cieslak som chef ?

– Ja, svarar Agneta San-
der.

Hon har ingen informa-
tion om hur Cieslak ställer 
sig till beslutet.

– Nej, han är sjukskri-
ven.

Cieslaks fackliga organi-
sation Naturvetarna hade 
inget emot beslutet att för-
bjuda bisysslan.

BT har inte lyckats nå 
Cieslak för en kommentar.

TEXT
ANNE BENGTSSON

anne.bengtsson
@bt.se
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 ! Miljöförvaltningen sätter nu stopp för chefen Zygmunt 
Cieslaks dubbelarbete.

 ! Han förbjuds att driva sitt eget företag samtidigt som han är 
kommunal chef.

 ! Engagemanget i ZC Bev AB anses både förtroendeskadligt  
och arbetshindrande.

Zygmunt Cieslak.

E!ter BT:s granskning  
– chefens !öretagande 
!örbjuds av kommunen

Agneta Sander. 

”Framförallt 
ses detta som 
en risk för för-
troendeskada 
eftersom bris-
tande hante-
ring av perso-
nalliggare kan 
påverka be-
dömningen 
som miljöför-
valtningen gör 
avseende till-
stånd och 
sanktioner för 
verksamhets-
utövare.”

Utdrag ur utredningen
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BT GRANSKAR: KOMMUNALA CHEFERS BISYSSLOR

BORÅS. 
Svante Stomberg, stads-

direktör i Borås stad, är 
bestört över agerandet 
från kommunens chefer.

– Det är omdömeslöst. 
Jag reagerar på omfattning-
en. Det som stör mig mest 
är att det är på ganska hög 

chefsnivå och att de inte 
förstår att man inte ska fin-
nas med i de här samman-
hangen. Det är helt tokigt.

BT har gjort en omfat-
tande granskning av kom-
munens samtliga 471 che-
fer. Den visar att 55 av dem 
sitter i minst en bolags-

styrelse. Då har uppdrag i 
bostadsrättsföreningar, 
högskolestyrelser och 
kommunala bolag – vilka 
inte bedöms som relevan-
ta – redan plockats bort.

Bakgrunden till kart-
läggningen är BT:s avslö-
jande för en månad sedan 

om att en chef på miljö-
kontoret också drivit ett 
eget byggbolag vid sidan 
av sitt heltidsarbete i kom-
munen. I det fallet har 
Borås stad nu satt stopp 
för dubbelarbetet.

Vissa företag av de 55 ak-
tuella är små och har låg 

omsättning. BT valde att 
undersöka de chefers bo-
lag som omsätter mer än 
en halv miljon kronor om 
året. Siffran landade på 22 
chefer. Uppgifterna kan 
också variera eftersom 
bokslut kommer in och 
styrelser förändras.

Endast en av dessa 22 har 
följt reglerna om att skrift-
ligt meddela att de är en-
gagerad i företagen, det 
som kallas bisyssla. En av 
dem som inte gjort det är 
själv förvaltningschef.

Det är viktigt att poäng-
tera att det inte behöver 
vara otillåtet för kommu-
nanställda att sitta i bo-
lagsstyrelser. En förutsätt-

 ! 22 chefer i Borås stad sitter i stora företags styrelser – en enda 
har anmält det till kommunen.

 ! BT kan nu avslöja att flera av bolagen gör affärer med Borås 
stad.

 ! En chef sitter som vice vd – och har dragit in 14 miljoner av 
skattebetalarnas pengar till sin firma. En annan har godkänt 
egna företagets fakturor.

Av !! chefer i Borås stad som är involverade i stora "öretag har endast en anmält detta till 
kommunen.

Flera av cheferna som BT har granskat sitter i bolag som gör a""ärer                med Borås stad. Bland annat har en chef godkänt fakturor från sitt eget "öretag.  FOTO: JAN PETTERSSON

Chefer i bolag utan   kommunens vetskap 

Det är omdömeslöst. Jag  
reagerar på omfattningen. 
Det som stör mig mest är att 
det är på ganska hög chefs-
nivå och att de inte förstår 
att man inte ska finnas med 
i de här sammanhangen. 

Svante Stomberg
stadsdirektör
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ning är dock att man läm-
nat in en ansökan till sin 
chef, som i sin tur inte för-
bjuder bisysslan. Chefen 

ska granska om den är 
konkurrerande, ar-
betshindrande eller för-
troendeskadlig.

Största bolaget omsätter 
900 miljoner kronor och 
där sitter en chef med i 
styrelsen.

– Det är ett holdingbolag 
utan egen verksamhet, 
maken jobbar där. Mitt 
uppdrag är inte arvoderat, 
men jag sitter med. Och 
det stämmer att jag inte 
har fyllt i någon blankett, 
säger chefen.

Flest fall – fem stycken – 
upptäcktes på gymnasie- 
och vuxenutbildnings-
förvaltningen.

– Det kände jag faktiskt 
inte till. Det är supervik-

tigt att man anmäler och 
det är inte bra att det inte 
gjorts, säger förvaltnings-
chef Christer Samuelsson.

Att ens !å svar från kom-
munen om någon ansökan 
gjorts var i många fall inte 
lätt. Nämndsekreterare 
och förvaltningschefer 
hävdade i vissa av ärende-
na att chefen i fråga inte var 
engagerade i något företag 
– trots att offentliga regis-
ter visade det motsatta.

På sociala omsorgs-
förvaltningen mejlade för-
valtningschef Magnus 
Stenmark den 6 april:

”NN har angett att hon 
inte har en bisyssla.”

Senare kom ett nytt mejl 

med en ”rättelse” där det 
framgick att chefen visst 
satt i tre bolag, och den  
9 april en bisyssleblankett 
som var daterad till sam-
ma datum (6 april) som 
Magnus Stenmark tidiga-
re mejlat. 

Den aktuella chefen sit-
ter i två miljonbolag.

Fler ansökningar på an-
dra förvaltningar var da-
tumstämplade på samma 
sätt: efter eller samma dag 
som BT ställt frågan.

– En chef kom inspring-
ande direkt med en lapp i 
högsta hugg, beskriver 
HR-chefen Björn Linder 
en scen på sin förvaltning.

I ett fall med en kvinnlig 
chef, som även var vice vd 

på ett HVB-hem, uteblev 
oförklarligt svaret helt in-
ledningsvis.

Men i kommunens 
handlingar framgår att det 
aktuella företaget – som 
gjort mångmiljonvinster – 
fakturerat Borås stad över 
14 miljoner kronor bara 
under de senaste åren.

Fallen som sticker ut är fler. 
En chef, vars bolag Borås 
stad betalat 650 000 kronor 
till, har själv attesterat fak-
turor för kommunens räk-
ning. BT kommer i morgon 
visa hur det gått till.

Därtill finns ytterligare 
exempel på chefers bolag 
som fakturerat Borås stad.

Kommunstyrelsens 

ordförande Ulf Olsson (S) 
kommenterar de utebliv-
na ansökningarna och 
nämnda fallen:

– När man nu ser att ett 
antal inte har anmält bi-
syssla får vi följa upp det. 
Det är ett brott mot regel-
verket. Allt som innebär 
att man inte har följt de 
regler som finns påverkar 
naturligtvis vårt förtroen-
de bland boråsarna.

TEXT
JONAS EKELUND

jonas.ekelund
@bt.se
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TEXT
ANNE BENGTSSON

anne.bengtsson
@bt.se
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Flera av cheferna som BT har granskat sitter i bolag som gör a!!ärer                med Borås stad. Bland annat har en chef godkänt fakturor från sitt eget !öretag.  FOTO: JAN PETTERSSON

Chefer i bolag utan   kommunens vetskap 
”Det är ett brott 

mot regelverket. 
Allt som innebär 
att man inte har 

följt de regler som 
finns påverkar 

naturligtvis vårt 
förtroende bland 

boråsarna.”

Ulf Olsson (S)
kommunstyrelsens ord&örande

På sociala omsorgs!örvaltningen !örnekades !örst att en chef hade bisyssla. Senare kom plötsligt en blankett, daterad samma datum som BT ställde frågan.
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BORÅS. BT försöker uppre-
pade gånger få besked 
från Borås stad om enhets-
chef Mehri Damani fyllt i 
blanketten om bisyssla. 
Men Magnus Stenmark, 
chef för sociala omsorgs-
förvaltningen, undviker 
att svara när det gäller just 
Damani. Efter påstötning-
ar är det istället mellan-
chefen Richard Brevik 
som återkommer. 

I ett mejl skriver han: ”I 
och med att Mehri under 
samtalet var helt ärlig och 
bedyrade att hon inte 
hade någon aktiv roll i bo-
lagen så bedömde jag att 
hon inte behövde fylla i 
blankett för bisyssla.”

Företaget startade 2015, 
i samband med den stora 
flyktingkrisen. 

Verksamheten gick ut 
på att ta emot ensamkom-
mande flyktingbarn i oli-
ka former av omsorg. Tidi-
gare samma år arbetade 
Mehri Damani i Borås stad 
som socialsekreterare.

– Jag gick från sociala 
jouren till att starta egen 
verksamhet.

2016 och 2017 hade före-
taget en total nettoomsätt-
ning på 37 miljoner kronor 

och gjorde över 7 miljoner 
i vinst. Firman hade då 
runt 20 anställda. 

Mehri Damani är vice vd 
och styrelseledamot, och 
har signerat samtliga av 
före tagets årsredovisning-
ar.

Hösten 2018 sökte Da-
mani på nytt jobb i kom-
munen, eftersom bolagets 
verksamhet krympte.

– Vi har lagt ner den de-
len av företaget som jag ar-
betade i, för det finns inga 
barn som placeras på vårt 
hem för vård och boende 
(HVB).

Hon står också som vice 
vd och styrelseledamot i 
två andra bolag. Det ena 
ska hennes man ha hjälpt 
en annan person att star-
ta, men inte heller det ska 
ha någon verksamhet.

– Det andra är ett skal-
bolag. Det var revisorn 
som sa att vi skulle ha ett 
moderbolag. Det är kom-
plicerat.

Hon betonar att hon 
inte har någon lön från bo-
laget.

– Jag står som förestån-
dare för ett HVB-hem som 
inte finns. Alla barn flytta-
de i september 2018, då 

sökte jag jobb i Borås stad. 
Företaget kunde inte beta-
la min lön.

Men transaktionerna från 
Borås stad till företaget 
Nya livet Fritsla AB fort-
satte efter att Mehri Da-
mani började sin anställ-
ning som enhetschef i so-
ciala omsorgsförvaltning-
en Borås stad i november 
2018.

– Va? Vem har sagt att 
jag får det?

Hon blir upprörd över 
frågorna om hennes dubb-
la roller.

Siffror BT tagit fram vi-
sar dock svart på vitt hur 

kommunen fortsätter be-
tala pengar till bolaget 
även efter att Damani bör-
jar jobba åt Borås stad. 
Hittills i år är det 163 000 
kronor, i fjol närmare 800 
000 kronor.

Om bokföringen redo-
visas per månad framgår 
det att i december, månad-
en efter Mehri Damani 
började som chef i kom-
munen, fick bolaget Nya 
livet Fritsla AB 132 000 
kronor. 

I januari året efter gick 
161 000 kronor från indi-
vid- och familjeomsorgs-
förvaltningen i kommu-
nen till bolaget där Dama-
ni är vice vd. De fyra föl-
jande månaderna låg 
summan på drygt 80 000 
kronor i månaden, för att 
därefter sjunka till unge-
fär hälften.

– Pengarna som kom-
mer in går inte i min ficka. 
Bolaget måste betala fa-
miljehemmen, vi har skat-
ter, omkostnader och revi-
sor.

Mehri Damani menar 
att hon varit ärlig mot sina 
chefer. Hon anser att det 
saknar betydelse att hon 
är vice vd och styrelse-
ledamot i bolaget.

– Jag säljer ingenting till 
Borås stad. Jag jobbar inte 
i bolaget.

Vad berättade du !ör din 
chef om bolagets a!!ärer med 
Borås stad?

– Det är inte specifikt för 
Borås stad. Vi har varit fa-
miljehem och HVB för 
hela Västra Götaland.

Men du berättade inte att 
bolaget också gjorde a!!ärer 
med Borås stad?

– Jag visste inte att det 
var av vikt. Jag är ingen ju-
rist, jag är socionom.

Ser du inget problem med 
att du samtidigt är chef i Bor-
ås?

– Jag har ingen aning 
om hur det här påverkar 
Borås stad. Jag har ingen-
ting med företaget att 
göra. Företaget har inte 
haft några vinster, jag har 
inte alls koll på om vi har 
kunnat betala våra 
familje hem. Jag vet inte 
ens om min man har in-
komst därifrån.

Damani hänvisar frågor 
om företaget till sin 
make.

– Jag vet inte, han an-
svarar för den delen som 
sköter familjehemmen. 
Jag har inte koll på det.

Sedan uppger hon att 
före taget har ett uppdrag 
från Borås.

– Om jag har gjort något 
fel, då får jag rätta till det.

BT ringer upp verksam-
hetschef Richard Brevik 
och frågar om han känner 
till att Borås stad även har 
affärer med bolaget där 
Mehri Damani är vice vd 
och styrelseledamot.

– Det hade jag ingen 
aning om. Det borde hon 
ha talat om. Det enda jag 
kan säga är att vi får titta 
vidare på detta.

ANNE BENGTSSON
JONAS EKELUND

 ! Borås stad har betalat över 14 miljoner kronor till företaget  
Nya livet Fritsla AB.

 ! Vice vd i företaget är Mehri Damani – som även är chef på 
kommunens sociala omsorgsförvaltning.

 ! – Är du polis? Vem har gett dig rätt att undersöka mig, säger 
Damani till BT.

BT GRANSKAR: KOMMUNALA CHEFERS BISYSSLOR

% FAKTA

Nya Livet Fritsla AB fakturerade ett år 
kommunen närmare sju miljoner
Utbetalningar från betalningssystemet Viva hos individ- 
och familjeomsorgs!örvaltningen inom Borås stad till 
Nya Livet Fritsla AB, Fritsla.
2015 .......................................................................66 548 kronor
2016 ...............................................................................4 349 731 
2017 ...............................................................................6 897 340 
2018 .............................................................................. 1 852 590
2019 ..................................................................................793 550 
2020.......................................... 163 350 till och med 15 april

Totalt: 14 123 109 kronor

”Jag visste 
inte att det 

var av vikt. 
Jag är ingen 

jurist, jag 
är socio-

nom.”
Mehri Damani

% FAKTA

Fem miljoner i vinst – på ett år
Nya livet Fritsla AB har tre årsredovisningar. 
Si!frorna visar nettoomsättning och vinst i 
kronor.
2016: ...................... 19 139 000 – 5 438 000
2017: ........................ 18 210 000 – 2 017 000
2018: ................................8 510 000 – 51 000

Källa: Allabolag

”Är du polis? 
Vem har gett 

dig rätt att 
undersöka 

mig?”
Mehri Damani

Chefen är vice vd – dragit in 
14 miljoner från kommunen

Dag 4: 27 april
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So!ie Nelsén har vid sidan av uppdraget som enhetschef på Trä!fpunkt Simonsland suttit i styrelsen !ör Hulta torg konditori AB. Hon har i jobbet godkänt fakturor från !öretaget. ”Nu kliver jag ur bolaget”, säger hon.  FOTO: LARS-ÅKE GREEN
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BORÅS. Sofie Nelsén är en-
hetschef på Träffpunkt Si-
monsland.

Sedan 2013 har hon haft 
uppdraget som styrelse-
suppleant i bolaget Hulta 
torg konditori AB, som 
också är bolagsnamnet för 
butiken Lulus. Bolaget lig-
ger också tvåa på listan 
när BT granskar vilka bo-
lag som både har en kom-
munal chef i styrelsen och 
kommunen som kund.

De senaste åren har bul-
lar, bröd, tårtor och andra 
konditorivaror för över 
650 000 kronor köpts in 
från bolaget till kommu-
nen.

– Jag har inte på pappret 
fyllt i att det är en bisyssla. 
Det måste vara på grund 
av okunskap.

So!ie Nelsén uppger att 
hon tidigare hade berättat 
för sin chef om att maken 
driver företaget Hulta 
Torg konditori AB.

– Vi gick igenom alla bi-
tar med att jag ska hålla 
mig utanför inköp och för-
frågningar. Jag kan inte 
säga mer än att jag inte 
förstod vidden av detta. 
Och det kan man ju tycka 
att jag borde ha gjort.

Hon sa aldrig att hon 
själv satt i bolagets styrel-
se.

– Nej. Det är mitt miss-
tag, för jag visste inte att 
det hade någon betydelse. 
Jag är inte delaktig, utan 

det är ett familjeföretag.
Hon förklarar att ka-

féchefen på Simonsland är 
ansvarig för alla inköp och 
att en verksamhetssam-
ordnare godkänner faktu-
rorna i första ledet. Efter 
det har Sofie Nelsén själv 
godkänt fakturor, från det 
egna bolaget. Först i efter-
hand inser hon det olämp-
liga i agerandet.

– Nu kliver jag ur bola-
get.

Verksamhetschef Su-
sanne Carlsson bekräftar 
att de kommit överens om 

att Sofie Nelsén lämnar 
bolaget.

– Vi vill inte att det ska 
vara någonting som är an-
märkningsvärt. Vi ändrar 
också så att jag från och 
med nu godkänner alla 
fakturorna.

Susanne Carlsson !örkla-
rar att slutattesteringen är 
en extra kontroll.

– Sofie Nelsén ska inte 
attestera de fakturorna, 
det har vi helt och hållet 
missat. Vi gör om och gör 
rätt.

Susanne Carlsson anser 
att förvaltningen har gjort 
vad man kunnat för att 
undersöka vilka olika bo-
lag som skulle kunna leve-
rera och endast det aktuel-
la kunde leverera bröd 
före sju på morgonen hela 
året.

– Sofie Nelsén var inte 
inblandad i utvärdering-
en, och det var vi väldigt 
tydliga med att hon inte 
skulle vara.

Carlsson kan inte svara på 
om förvaltningen kom-
mer fortsätta att handla 
med bolaget.

– Det får vi ta ställning 
till så småningom.

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se

!""-#!! !# $"

JONAS EKELUND
jonas.ekelund@bt.se

!""-#!! !# #%

 ! Den kommunala chefen anmälde inte sitt sty-
relseuppdrag i familjeföretaget till Borås stad.

 ! Bolaget säljer dessutom varor till kommunen.
 ! Chefen har även attesterat fakturor från den 

aktuella firman.

Chefen godkände fakturor    från eget !öretag

BT i går.

”Vi gick igenom 
alla bitar med att 
jag ska hålla mig 
utanför inköp och 
förfrågningar.  
Jag kan inte säga 
mer än att jag inte 
förstod vidden av 
detta. Och det kan 
man ju tycka att 
jag borde ha gjort.”
So!ie Nelsén
enhetschef på Trä&fpunkt Simonsland.

”Det här ska-
dar förtroen-
det för Borås 
stad och varu-
märket. Att jag 
blev upprörd 
är lindrigt ut-
tryckt för vil-
ka känslor jag 
kände när jag 
läste om det.”
Annette Carlson (M)

Kommunal chef: ”Inte ha!t en aning”
Maria Gustafsson, enhets-
chef i hemsjukvården, sit-
ter med i styrelsen !ör ett 
bolag som kommunen gör 
a!!ärer med.
– Jag har inte ha!t en aning. 
Jag har inget med !öreta-
get att göra.

BORÅS. Bolaget Servi tek-
nik AB ligger trea på listan 
i BT:s granskning av vilka 
bolag som både har en 
kommunal chef i styrelsen 
och kommunen som 
kund. De senaste åren har 
kommunen betalt företa-
get 100 000 kronor.

– Jag är ärlig. Det är min 
man som äger och driver 
företaget sedan fem år. De 
jobbar bland annat med 
högtrycksvatten och hy-
draulik, vilket är en helt 

främmande verksamhet 
för mig. Jag är suppleant, 
på pappret. Jag har aldrig 
suttit i något möte, aldrig 
tjänat in en krona och ald-
rig jobbat en minut på fir-
man. Men på ett papper 
står det mitt namn, vad 
det nu innebär.

Hon har inte anmält sitt 
styrelseuppdrag som bi-
syssla till arbetsgivaren.

– Jag har inte vetat att 
det är en bisyssla. Bisyssla 
för mig är när jag tjänar in 
något eller jobbar vid si-
dan om. Men jag kanske 
har fel, jag vet inte.

Själv har hon inte funde-
rat över att det skulle vara 
olämpligt att hon som 
kommunal chef sitter i ett 
bolag som dessutom gör 

affärer med kommunen.
– Jag har ingen aning 

om vilka kunder företaget 
har.

Maria Gustafsson för-
klarar att hon nu kommer 
att vända sig till perso-
nalavdelningen och fråga 
om hon agerat fel.

– Jag vill veta, jag vill 
göra rätt.

Ritva Lidskog är verk-
samhetschef i förvaltning-
en:

– Jag kan väl kanske 
tycka att hon skulle ha 
fyllt i en blankett om bi-
syssla. Men hennes förkla-
ring är att detta har ingen 
koppling till hennes arbe-
te. Jag är övertygad om att 
hon skulle ha sagt till mig 
om hon hade haft ett upp-
drag som påverkade hen-

nes arbete i kommunen.
När Lidskog av BT får 

veta att Servi teknik AB 
också gör affärer med 
kommunen så förändrar 
inte det hennes inställ-
ning.

– Min uppfattning är att 
uppdraget hon har som 
suppleant i styrelsen i ma-
kens företag inte påverkar 

hennes uppdrag i vård- 
och äldreförvaltningen. 
Jag har fullt förtroende för 
Maria Gustafsson.

JONAS EKELUND
jonas.ekelund@bt.se

!""-#!! !# #%

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se

!""-#!! !# $"

”Jag vill veta, jag vill göra rätt”, säger Maria Gustafsson, en-
hetschef i hemsjukvården.  FOTO: LARS-ÅKE GREEN
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Chefen godkände fakturor    från eget !öretag

Upprörda politiker kräver redogörelse
Borås stads !örvaltningar 
kommer behöva vidta åt-
gärder !ör att komma till 
bukt med chefernas bi-
sysslor. Politikerna kräver 
nu en återrapportering 
från verksamheterna om 
vad som görs. 

BORÅS. BT:s avslöjande om 
att flera kommunala che-
fer inte anmält sina bi-
sysslor till Borås stad, och 
att flera dessutom gör af-
färer med kommunen, 
väckte debatt under mån-
dagens möte i kommun-
styrelsen. 

– Det här skadar förtro-
endet för Borås stad och 
varumärket. Att jag blev 
upprörd är lindrigt ut-
tryckt för vilka känslor jag 

kände när jag läste om det, 
sa Annette Carlson (M) un-
der mötet. 

Stadsdirektör Svante 
Stomberg fanns på plats 
och redogjorde för hur frå-
gan om bisysslor hanteras 
i kommunen. 

– Oavsett vilket politiskt 
beslut som fattas idag så 
kommer vi gå till botten 
med detta, lovade han po-
litikerna. 

Moderaterna lade tillsam-
mans med Kristdemokra-
terna fram ett initiativä-
rende om att begära åter-
rapportering från förvalt-
ningarna om vilka 
åtgärder man vidtar för att 
komma till bukt med pro-
blemet. 

Sverigedemokraterna 
ställde sig bakom försla-
get, men ville också ta det 
hela ett steg längre. I ett 
initiativärende lade de 
fram förslaget att ge stads-
direktören i uppdrag att 
sparka enhets- och för-
valtningschefer som age-
rat förtroendeskadligt.

– Vårt förslag gäller inte 
bisysslor, utan de indivi-
der som har attesterat fak-
turor för staden från bolag 
som man själv har ekono-
miskt intresse i. Då är man 
i en jävsituation och vi har 
inte förtroende för dem 
och tycker inte att de ska 
jobba i Borås stads verk-
samhet, säger Kristian Sil-
bvers (SD). 

SD menar att ett poli-

tiskt beslut skulle vara en 
viktig markering i frågan. 

– Hade det här hänt på 
ett företag skulle det vara 
över för personen, säger 
Silbvers. 

En enig kommunstyrel-
se valde att gå på M och 
KD:s linje. Exakt hur åter-
rapporteringen ska gå till 
är ännu inte bestämt. 

– Det finns lag för hur 
man ska hantera detta och 
vi måste följa den. Det som 
är viktigt för vår del att sä-
kerställa är att alla har in-
formationen om hur man 
hanterar bisysslor, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Ulf Olsson (S). 

JONATAN WESTERLIND
jonatan.westerlind@bt.se

Grönt ljus för  
nytt kvarter  
på Bergsäter
Ett av de många byggpro-
jekten på Bergsäter !ick på 
måndagen grönt ljus av 
kommunstyrelsen. Om 
samhällsbyggnadsnämn-
den nu antar planen kan 
området !å upp mot "## 
bostäder redan om några 
år. 

BORÅS. Det stora byggpro-
jektet vid Rosendalsgatan, 
vid namn Åkermyntan, 
där det planeras uppemot 
900 bostäder fick på mån-
dagen grönt ljus från kom-
munstyrelsen. 

– Det är ett industriom-
råde som nu utvecklas till 
bostäder. Det är bostads-
brist i Borås och denna de-
len av staden har det inte 
byggts så mycket i så det är 
ett gott tillskott för staden, 
säger Kerstin Hermans-
son (C), kommunalråd 
med ansvar för samhälls-
byggnadsfrågor. 

Arbetet med detaljplanen 
har pågått sedan 2015 och 
området förvärvades nyli-
gen av Magnolia fastighe-
ter och K-fastigheter som 
planerar 280 respektive 
600 bostäder vardera på 
området. Båda vill börja 
bygga på platsen så snart 
det går. 

– Vi kommer att börja 
bygga så fort det finns 
möjlighet. Vi tycker att det 
ska bli jättespännande att 
komma igång, säger Nik-
las Ohldin, regionchef på 
Magnolia. 

– Vi påbörjar arbetet 
med att söka bygglov un-
der hösten och sedan 
hoppas vi på byggstart un-
der våren 2021. Vi har 
identifierat Borås som en 
ort där vi vill etablera oss, 
säger Jacob Karlsson, vd 
på K-fastigheter. 

Magnolia planerar att byg-
ga både hyres- och bo-
stadsrätter, och K-fastig-
heter planerar endast hy-
resrätter. Bygget ska ske i 
etapper och enligt Jacob 
Karlsson hoppas man på 
inflyttning i de första lä-
genheterna redan under 
första halvåret 2022. 

Det slutgiltiga beslutet 
ligger nu hos samhälls-

byggnadsnämnden som i 
början av maj beräknas 
anta planen. Sedan dröjer 
det ytterligare tre veckor 
innan planen vinner laga 
kraft, så länge ingen över-
klagar ärendet. 

Sedan tidigare !inns det 
även planer på att bygga 
uppemot 500 lägenheter 
vid Coop, alldeles i närhe-
ten av Åkermyntan. Dess-
utom byggs det 124 lägen-
heter, bara ett stenkast 
bort från Åkermyntan, nå-
got som BT berättade om i 
helgen. 

JONATAN WESTERLIND
jonatan.westerlind@bt.se

!""-#!!! #!!

% FAKTA

Alla steg i plan- 
processen

 ! Programsamråd – Syn-
punkter kan lämnas till 
samhällsbyggnads-
nämnden om det $örsta 
program$örslaget som 
tagits fram.
 ! Plansamråd  – E$ter 
programsamrådet har 
en bearbetning skett 
och det $ärdiga pro-
grammet har godkänts 
av nämnden eller kom-
munfullmäktige. Nu 
sker ett nytt samråd där 
man återigen kan läm-
na synpunkter på pla-
nen som arbetats fram. 
 ! Granskning  – Nu $inns 
en $ärdig detaljplan 
som går ut på gransk-
ning. Detta är sista 
gången som detaljpla-
nens innehåll kan på-
verkas genom att man 
kan lämna synpunkter. 
E$ter granskningen sker 
eventuellt mindre änd-
ringar. 
 ! Antagande – Planen 
antas. Det $inns alltid 
möjlighet att överklaga 
planen till mark- och 
miljödomstolen. 
 ! Laga kra!t – Om inte 
planen överklagats vin-
ner den laga kra$t tre 
veckor e$ter att den an-
tagits. 

Uppemot "## bostäder kan byggas.  SKISS: BORAS STAD

Dag 5: 28 april
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BORÅS. BT har i flera artik-
lar visat hur många chefer 
på olika positioner i Borås 
stad har underlåtit att an-
mäla sina engagemang i 
bolagsstyrelser.

Det finns även flera fall 
där chefernas företag gör 
affärer med kommunen. 
Ett företag som tar hand 
om ensamkommande 
barn har fakturerat Borås 
stad över 14 miljoner kro-
nor under de senaste åren. 
Vice vd i bolaget: Mehri 
Damani, enhetschef på so-
ciala omsorgsförvaltning-
en.

Svante Stomberg är tydlig 
efter att han läst om de ak-
tuella fallen.

– Det är omdömeslöst. 
Jag reagerar på omfatt-
ningen. Det som stör mig 
mest är att det är på gan-
ska hög chefsnivå och att 
de inte förstår att man inte 
ska finnas med i de här 
sammanhangen. Det är 
helt tokigt.

Han fortsätter:
– Det hjälper inte om du 

är på en enskild enhet el-
ler förvaltning. När det 
här blir uppmärksammat i 
en granskning som BT 
gjort, så svärtar det ner 
hela stan. Konsekvenser-
na av en händelse blir som 
ett täcke över en hel orga-
nisation och man får jobba 
under en lång tid för att 
tvätta och göra rent det 
igen. Det är så extremt 
onödigt och olyckligt.

Direkt e!ter BT:s publice-
ring, på måndagsmorgo-
nen, gick stadsdirektören 
ut med ett mejl till alla för-
valtningschefer och che-
ferna i kommunala bolag. 
Där hänvisade han till 
granskningen och krävde 
av alla chefer att de ”ska 
omgående informera sina 
medarbetare om skyldig-
het att anmäla bisyssla”.

– Nu håller vi på att bor-

ra i de ärenden BT har lyft. 
Jag kan faktiskt inte i 
dagsläget svara på vad det 
kommer att innebära, om 
det är varning eller något 
annat.

Också politiker i kom-
munstyrelsen reagerade, 
vilket inte förvånar Stom-
berg.

– Som förtroendeval har 
man all rätt att bli både ir-
riterad och upprörd över 
det som kommer fram.

Stomberg återkommer 
!lera gånger till boråsar-
nas förtroende för kom-
munen.

– Att hamna i den här ty-
pen av artiklar och hän-
delser gör ont. Vårt grund-
läggande uppdrag är att 
underlätta och förbättra 
boråsarnas vardag. Det 
gör inte det här. Det orsa-
kar bara högt blodtryck, i 
alla fall hos mig.

– Ifrågasättandet i sig är 
början på en skada och 
Borås stad ska vara väldigt 
noggranna med sitt anse-
ende. Det är klart att en 
förtroendeskadlig bisyss-
la gör att vi tappar ett antal 
positioner. Det är ju egent-
ligen det mest allvarliga.

Att chefer sitter i styrel-
ser i företag som handlar 
med kommunen är inte 
tillåtet, säger Svante Stom-
berg.

– Det är såklart synnerli-
gen olämpligt. Ju högre 
upp man kommer desto 
mer ansvarstagande är 
förknippat med den posi-
tionen.

Vad är din kommentar till 
vice vd:n och de 14 miljoner-
na?

– Jag finner inte ord. Det 
här är synnerligen olämp-
ligt och ska inte finnas på 
kartan. Ni har uppmärk-
sammat det och jag hopp-
as även vi har uppmärk-
sammat det.

Han säger att cheferna 
kan komma att drabbas av 
disciplinära konsekven-
ser.

– Det skulle kunna vara 
allt från skriftliga varning-
ar till att man drar det hela 
vägen. Är det riktigt allvar-
ligt kan det finnas grund 
att avsluta en anställning.

Vad som ligger bakom 
att så få anmält sina bi-
sysslor kan Stomberg av 
förklarliga skäl inte svara 
på men han tror att det i 

många fall rör sig om 
okunskap.

– Vi som arbetsgivare 
behöver bli bättre på att 
informera, vid introduk-
tion, arbetsplatsträff eller 
medarbetarsamtal.

Han tror att det kan fin-
nas fler skäl än okunskap 
till att cheferna inte anmä-
ler. Den andra är att man 
upplever att ens egen del 
är liten i förhållande till 
den stora helheten.

– Det värsta scenariot 
som finns är att man tror 
sig kunna göra det utan att 
bli upptäckt.

Samtidigt är Stomberg 
noggrann med att poäng-
tera att ansvaret att anmä-
la ligger på arbetstagaren. 
Borås stad har inte ens rätt 
att göra större undersök-
ningar för att kontrollera 
om anställda har bisyss-
lor.

Många chefer har bort-
förklarat sin underlåten-
het att anmäla bisyssla 
med att de bara sitter i 
partnerns bolagsstyrelse, 
utan att vare sig arbeta el-
ler tjäna pengar.

– Det är olämpligt ändå. 
Och det har egentligen 

ingen betydelse om före-
taget omsätter en krona el-
ler hur mycket som helst.

Vad gör Borås stad nu?
– Den slutsatsen jag har 

dragit utifrån de artiklar 
och fall ni haft uppe är att 
vi behöver öka kunskapen 
kring det här – det är vår 
skyldighet. Rutinerna 
kommer att skärpas. Bor-
ås Stad behöver ha en bätt-
re kontroll på den här ty-
pen av frågor.

Det !inns redan idag 
checklistor för informa-
tion om bisysslor.

– Men om de inte efter-
levs har det inget större 
värde.

Svante Stomberg säger 
avslutningsvis:

– De chefer som är aktu-
ella i de här fallen borde 
verkligen ställa sig frågan: 
Vad är det jag gjort eller 
inte gjort som lett till att vi 
hamnat i den här situatio-
nen.

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se
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JONAS EKELUND
jonas.ekelund@bt.se
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Stombergs kritik  
e!ter avslöjandet:  
”Finner inte ord”

 ! Stadsdirektör Svante Stomberg reagerar starkt över uppgifterna i BT:s granskning.
 ! Han anser att chefernas agerande svärtar ner Borås rykte.
 ! – Jag finner inte ord, säger han.

BT GRANSKAR: KOMMUNALA CHEFERS BISYSSLOR

Tidigare artiklar i BT.

”Att hamna  
i den här  
typen av  
artiklar och 
händelser 
gör ont.  
Vårt grund-
läggande 
uppdrag är 
att underlät-
ta och för-
bättra borå-
sarnas var-
dag. Det gör 
inte det här.”
Svante Stomberg 
Stadsdirektör
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De aktuella cheferna riskerar disciplinära konsekvenser: ”Är det riktigt allvarligt kan det !innas grund att avsluta en anställning”, säger Svante Stomberg. 
 FOTO: JAN PETTERSSON

BT GRANSKAR: KOMMUNALA CHEFERS BISYSSLOR Överklagar 
dom om 
!örtal av 
komiker
Kvinnan som dömdes !ör 
grovt !örtal av komikern 
Soran Ismail har överkla-
gat domen.
Hans svar – att kräva hela 
skadeståndsyrkandet om 
""# $$$ kronor.

BORÅS. 23-åringen från en 
ort i Sjuhärad dömdes  
i slutet av mars, efter att i 
en hemlig Facebookgrupp 
ha anklagat Soran Ismail 
för sexövergrepp. Inläg-
get, som också hittade ut-
anför gruppens väggar, 
publicerades under  
metoo-hösten 2017.

Kvinnan, nu bosatt i en 
annan del av landet, döm-
des till villkorlig dom med 
dagsböter, samt att betala 
55 000 kronor i skade-
stånd.

Via sin advokat yrkar hon 
nu i första hand på att hov-
rätten ogillar åtalet om 
grovt förtal, inklusive ska-
deståndsyrkandet. I andra 
hand, att hovrätten rubri-
cerar gärningen som brott 
av normalgraden.

Som grund menar advo-
katen att hennes publice-
ring var försvarlig, efter-
som det skedde i en hem-
lig grupp som förbjöd 
spridning av innehållet.  
Syftet var att hämta stöd 
och erbjuda andra eventu-
ella utsatta stöd, fortsätter 
advokaten.

Man kan frias från ansvar 
från ett misstänkt förtal, 
om uppgiftslämnandet 
anses försvarligt. I så fall 
ska den som lämnat upp-
giften haft skälig grund 
för det, eller så måste upp-
giften vara sann. Det här 
utreddes aldrig i tingsrät-
ten då man inte ansåg att 
publiceringen var försvar-
lig.

Men flera faktorer talar 
faktiskt för att Sjuhärads-
kvinnans uppgift i publi-
ceringen var sann, eller att 
hon hade skälig grund att 
publicera anklagelserna 
med komikerns namn, 
menar advokaten.

Efter att Sjuhäradskvin-
nan kom in med överkla-
gandet, svarade Soran Is-
mails målsägandebiträde 
med ett eget. I det vill man 
att hovrätten godkänner 
hela komikerns skade-
ståndsyrkande om totalt 
113 650 kronor för kränk-
ning samt sveda och värk.

NICLAS LILJENBY

Soran Ismail.
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Håll ut!
Coronaviruset sprider sig fortfarande i vår region.  
Nu gäller det att vi är uthålliga och fortsätter följa  
Folkhälsomyndighetens uppmaningar.

Läs rekommendationerna igen – även om du tycker att du  
kan dem redan:

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst  
20 sekunder.

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus,  
oavsett om du arbetar, grillar på altanen eller sitter på  
en uteservering.

• Undvik nära sociala kontakter om du är över 70 år eller 
tillhör en annan riskgrupp. 

Rådande situation gör också att Borås Stad inte alltid  
kan ge samma service och tjänster som vanligt.  
Tack för din förståelse och för att du uthålligt följer alla råd.

Tillsammans kan vi lyckas!  

BORÅS. Stadsrevisionen 
gjorde en uppföljande 
granskning av Borås Stads 
förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korrup-
tion. Då avslöjades brister 
när det gällde bisysslor.

– Vi konstaterar i rap-
porten att kommunen inte 
har en ändamålsenlig sys-
tematik när det gäller in-
formation, kontroll och 
uppföljning på övergri-
pande nivå, när det gäller 
förtroendeskadliga bi-
sysslor, säger revisions-
chef Andreas Ekelund.

Revisionskontoret tala-
de med stadskansliet då 
granskningen gjordes.

– Då hade man ingen 
bild av hur det såg ut på 
förvaltningarna. Därför 
rekommenderade vi att 
man skulle göra en inven-
tering till kommunstyrel-
sen av hur förvaltningar-
na bedriver arbetet.

Efter revisionskontorets 
rapport svarade kommun-
styrelsen i februari på kri-
tiken.

– De tyckte inte att vi 
hade någon större poäng 
med vår kritik.

En förändring när det 
gäller information till de 
anställda hade dock gjorts 
efter rapporten från revi-
sionen.

– Men de tyckte inte att 
det fanns någon poäng 
med centrala riktlinjer.

I BT:s artikelserie har 
allvarliga missförhållan-
den avslöjats.

– Jag vill inte vara sån, 
men det blir ju lite av: Vad 
var det vi sa?

Andreas Ekelund kon-
staterar att efter BT:s 
granskning om bisysslor 
har tongångarna föränd-
rats.

– Nu har det gått ut olika 
typer av krav om att man 
ska inventera och rappor-
tera in hur man bedriver 
arbetet på förvaltningarna 
i den här frågan. Så det är 
egentligen precis den in-
ventering vi rekommen-
derade att man skulle 
göra.

Revisionschefen syftar 
på mejlet som stadsdirek-

tör Svante Stomberg 
skickade ut till alla förvalt-
ningschefer och chefer i 
kommunala bolag sedan 
det avslöjats hur många 
chefer som inte anmäler 
bisysslor.

Ekelund menar att det är 
viktigt att den akuta in-
venteringen inte blir en 
engångsföreteelse, utan 
att kommunen hittar ett 
system för det.

– Man behöver ständigt 
vara på frågan om bisyss-
lor, för annars glider den 

iväg. Då tappar man över-
blicken över hur det ser ut.

I planen för 2020 hade 
revisionen för avsikt att 
granska förvaltningarnas 
arbete med bisysslor.

– BT hann ju före oss. 
Och det var väl bra, för nu 
händer det saker.

BT har pratat med Ulf 
Olsson (S), kommunsty-
relsens ordförande, om 
deras svar i februari.

– Det vi redovisade var 
att vi skärpt rutinerna och 
att delen med bisysslor 
ska vara med på arbets-

platsträffar. Efter att vi 
svarat har CKS haft tio-
tolv möten med förvalt-
ningar och det här har va-
rit med som en punkt i de 
samtalen.

Revisionschefen är av upp-
fattningen att ni inte tyckte att 
det fanns någon mening med 
centrala riktlinjer.

– Vi har centrala riktlin-
jer för hur man ska bedö-
ma en bisyssla. Det är inte 
där problematiken ligger 
utan att alla medarbetare i 
Borås stad verkligen an-
mäler sin eventuella bi-
syssla.

Med beaktande av det som 
kommit fram, hade ni kunnat 
göra något annorlunda?

– Jag tycker att regelsys-
temet är klart och tydligt. 
Det är viktigt att man tar 
upp frågan på arbetsplats-
träffar och att det efterlevs 
– där har det brustit.

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se

!""-#!! !# $"

JONAS EKELUND
jonas.ekelund@bt.se

!""-#!! !# #%

 ! Revisionen kritiserade i höstas kommunens dåliga kontroll på bisysslor.
 ! Politikernas svar, enligt revisionschefen, var att ingen skärpning behövdes.

Larmade om bisysslor – i höstas

BT GRANSKAR: KOMMUNALA CHEFERS BISYSSLOR

Andreas Ekelund.

Lägsta resultatet på tio år !ör Borås
Borås redovisar ett betyd-
ligt sämre resultat !ör 
"#$% än tidigare år. Sam-
tidigt visar en ny prognos 
att kommunen kan gå mis-
te om $&# miljoner i skat-
teintäkter !ör "#"#.
– Det är beklagligt att sty-
rets prioriteringar inte varit 
på det nödvändiga, utan 
på att göra sig populära, 
sa oppositionsråd Annette 
Carlson (M), under gårda-
gens kommunfullmäktige-
möte. 

BORÅS. Gårdagens möte i 
kommunfullmäktige var 
kraftigt färgat av 
coronakrisen. Kommu-
nens årsredovisning för 
2019 skulle klubbas ige-
nom, men det blickades 
även framåt under mötet 
och Ulf Olsson (S), kom-
munstyrelsens ordföran-
de, tog upp coronapande-
mins effekter på skattein-
täkterna i sitt anförande 
innan debatten. 

– Den tuffa situationen 
som covid-19 innebär på-
verkar i allra högst grad 
ekonomin. Enligt en skat-
teprognos som kom i dag 
tappar vi 180 miljoner kro-
nor, alltså tre procent av 
våra skatteintäkter. Varje 
procentenhet motsvarar 
60 miljoner, så det är en 
mycket stor utmaning.

När årsredovisningen 
debatterades gick fjolårets 
toppar och dalar igenom. 

Nämndernas negativa re-
sultat på 119 miljoner lyf-
tes av många, och opposi-
tionen kritiserade styret 
för att sakna koll på eko-
nomin. Moderaternas 
Martin Nilsson jämförde 
Borås med ett antal jämn-
stora kommuner och de-
ras resultat.

–  Vi ser en dramatisk 
försämring av resultatet. 
Borås spelar i strykklass 
när det kommer till resul-
tatavvikelse i nämnderna, 
sa han under mötet. 

2019 års resultat är det 
lägsta sedan 2010. Annette 
Carlson lyfte också det 
låga resultatet i förhållan-
de till skatteintäkterna.

– Kommunens resultat 
är endast 1,5 procent av 
skatteintäkterna. Det är 
konsekvensen av att 
nämnderna inte klarat av 
att hålla sina budgetar och 
det har redan visat sig. 

Därför är det beklagligt att 
styrets prioriteringar inte 
varit på det nödvändiga, 
utan istället på att göra sig 
populära. 

Olsson poängterade att 
resultatet för 2018 berod-
de på extraordinära intäk-
ter, och att 2019 års resul-
tat beror på extraordinära 
kostnader. Tappade skat-
teintäkter 2020, påpekade 
han, kommer att tas an-
svar för av staten. Sveri-
gedemokraternas Kristian 
Silbvers kontrade: 

– Staten kan ta ansvar 
för kommunens dåliga 
ekonomi på grund av coro-
na, men de kan inte ta an-
svar för dåligt styre. 

Efter flera timmars de-
batt kunde en enig full-
mäktigeförsamling god-
känna årsredovisningen 
för 2019. 

JONATAN WESTERLIND

Ledamöterna satt under mötet inte på sina ordinarie platser, 
utan utspridda !ör att hålla avståndet från varandra.  
 FOTO: BARZAN DELLO
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BORÅS. I en serie artiklar 
har BT granskat chefer 
och deras så kallade bi-
sysslor. Stadsdirektör 
Svante Stomberg, som var 
mycket kritisk till chefer-
nas agerande, meddelar 
nu vad följderna blir.

– När det gäller chefen 
som har ett företag som 
tar emot ensamkomman-
de så går vi där mot ett av-
sked, säger Svante Stom-
berg. Det pågår fackliga 
förhandlingar. Beteendet 
är förtroendeskadligt.

Chefen Mehri Damani 
har haft sin anställning 
som chef på kommunens 
sociala omsorgsförvalt-
ning. Hon var fram till ny-
ligen också vice vd i före-
taget Nya Livet Fritsla AB. 
Borås stad har betalt över 

14 miljoner kronor till det 
företaget.

Borås stad har varslat 
Mehri Damani om avsked.

– Hon har ju allvarligt 
missbrukat arbetsgiva-
rens förtroende, det är för-
stört, säger personalchef 
Annica Dahlén.

Damanis fackliga  företrä-
 dare chefsförhandlare 
Rolf Löfberg på Akademi-
kerförbundet SSR håller 
på att sätta sig in i ärendet 
och begär att en överlägg-
ning ska hållas i nästa 
vecka. Han vill ännu inte 
uttala sig om fackets in-
ställning.

Kommunen agerar  ock-
så mot tre chefer på fri-
tids- och folkhälsoförvalt-
ningen. Sofie Nelsén var 

chefen som godkände fak-
turor från det egna famil-
jeföretaget. Hon valde att 
lämna sitt styrelseupp-
drag då BT skrev om de 
dubbla rollerna. Nu tillde-
las hon en skriftlig tillrät-
tavisning för sitt misstag. 
Också hennes chef Susan-
ne Carlsson får en skriftlig 
tillrättavisning. Förvalt-
ningschefen Tommy Jing-
fors får en muntlig tillrät-
tavisning.

Tillrättavisning ges för 
att de har brutit mot an-
ställningsavtalet. Misskö-
ter sig den anställde igen 
kan det ytterst leda till att 
man förlorar jobbet.

Här handlar det om att 
en part inte anmält sin bi-
syssla och att hennes che-
fer inte haft kontroll på det.

Kommunen skärper 
också sina administrativa 
rutiner på en rad punkter 
för att komma tillrätta 
med problemet att chefer 
inte anmäler sina bisyss-
lor.

E!ter BT:s granskning har 
fler chefer anmält sina bi-
sysslor.

– Jag har fått signaler på 
att det här har skakat om i 
organisationen, säger 
Svante Stomberg. Det 
glädjer mig, i den bemär-
kelsen, för sådant här ska 
vi inte hålla på med.

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se
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JONAS EKELUND
jonas.ekelund@bt.se
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 ! En chef blir av med jobbet. 
 ! Tre får tillrättavisningar av arbetsgivaren.
 ! Och rutinerna för bisysslor skärps kraftigt. Det blir effekterna 

av BT:s granskning.

% FAKTA

Nytt om bisysslor
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) reagerade 
på BT:s granskning och lämnade in ett initativärende till 
kommunstyrelsen. E&ter beredning &öreslås dessa &öränd-
ringar: 

 ! Medarbetares skyldighet att informera sin chef om bi-
syssla &lyttas högre upp på den checklista som används 
vid introduktion. Det &örtydligas att även uppdrag i bo-
lagsstyrelser är en bisyssla. 

 ! Varje år i maj och december ska information om bisyssla 
&innas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I janu-
ari, då korruption och oegentligheter tas upp, komplette-
ras informationen med regler &ör jäv och attestering. 

 ! Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla 
vid det årliga samtalet. Om medarbetaren tidigare har 
anmält bisyssla ska chefen ly&ta frågan om bisysslan 
har &örändrats under året. 

 ! Varje &örvaltning ska årligen redovisa antalet anmälda 
bisysslor. 

 ! Kommunstyrelsen kompletterar sin delegationsordning 
med punkten &örbjuda bisyssla och bisysslor ska även 
tas upp i internkontrollplanen. Nämnderna rekommen-
deras att göra samma sak.

E!ter BT:s granskning – 
chef blir av med jobbet

Jan Binarius !år besök av Malin Nolberg och Håkan Göransson från Willhem, som uppvaktar med en matkasse. FOTO: BARZAN DELLO

Hyresgäster uppvaktade med matkasse
Bostadsbolaget Willhem 
uppvaktade under torsda-
gen !"" av sina äldre hy-
resgäster i Borås med en 
matkasse.

BORÅS. – Det är tuffa tider 
nu och vi ville bidra med 
en gåva till dem som har 
det svårast, säger fastig-
hetschefen Marie Hilding.

Idén med matkassen 
kom från Willhems kontor 
i Malmö  – men de övriga  

i koncernen var inte sena 
att haka på.

– Vi tyckte att det var en 
klockren idé. I Borås har vi 
många trogna och äldre 
hyresgäster som varit hos 
oss länge. Många av dem 
har också svårt att ta sig ut 
och blir sittande i sina lä-
genheter. Det här är ett 
sätt att visa att vi bryr oss, 
säger Marie Hilding.

Samtliga 28 medarbeta-

re på Willhems Boråskon-
tor åkte under torsdagen 
runt och delade ut en mat-
kasse till 600 hyresgäster, 
samtliga var över 70 år.

– Vi hade ringt och 
skickat sms och berättat 
att vi skulle komma, men 
många blev ändå glatt 
överraskade när vi dök 
upp utanför dörren, säger 
Marie Hilding.

Vad innehöll matkassen?
– Det var mest basvaror. 

Vetemjöl, kaffe och tota-
lettpapper.

En av hyresgästerna, 
Jan Binarius, fick besök av 
Malin Nolberg, förvalt-
ningsassistent hos Will-
hem, och fastighetsförval-
taren Håkan Göransson.

– Det var kul att de kom 
förbi. Det är oerhört svårt 
att leva isolerat, säger Jan 
Binarius.

HÅKAN PERSSON
hakan.persson@bt.se

!""-#!! !# '"
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Insatsstyrkan i tillslag 
e!ter larm på Göta
En massiv polisinsats på-
gick på Göta i går e#termid-
dag. En man med kniv häv-
dade att han blivit hotad 
med vapen.
Insatsstyrkan slog till mot 
#lera bostäder – men fann 
inga skjutvapen.

BORÅS. Under insatsen 
framkom däremot att 
mannen med kniven ska 
ha hotat och misshandlat 
en kvinna.

Händelsen startade vid 
16-tiden. Polisen fick larm 
om att en man med kniv 
befann sig utanför ett bo-
ende på Kaptensgatan.

– Det hade varit ett bråk 
mellan honom och en 
kvinna, det var grunden i 
det hela, säger Stefan Gus-
tafsson, presstalesperson 
vid polisen i region Väst.

Patruller ryckte ut och 
fann den aktuella man-
nen. På sig hade han en 
mattkniv. 

Mannen uppgav plöts-
ligt att han varit inne i en 
lägenhet där han blivit ho-
tad av personer med va-
pen. Mannen pekade ut en 
bostad. 

– Han var väldigt påver-
kad men vi tog uppgifter-
na på allvar och insats-
styrkan kallades in. An-
ledningen var att det i den 
aktuella kretsen kunde fö-
rekomma vapen, säger 
Stefan Gustafsson.

Ett stort område spärra-
des av och tungt beväpnad 
polis kom till platsen. 

Därefter genomförde in-
satsstyrkan husrannsak-
ningar i den aktuella lä-
genheten men även andra 
bostäder.

– Inga skjutvapen hitta-
des, säger Gustafsson. 

Under insatsen fick poli-
sen information om att 
knivmannen ska ha hotat 
och misshandlat en kvinna 
i en av lägenheterna. Hotet 
ska ha skett med kniven, 
som polisen tog i beslag.

Mannen greps och miss-
tänks för grovt olaga hot, 
grovt brott mot knivlagen 
och misshandel. 

– Han skulle höras efter 
tillnyktring.

Polisen upprättade även 
en anmälan om vapenbrott. 

– Underlaget till den an-
mälan var de uppgifter som 
ledde fram till insatsen, sä-
ger Stefan Gustafsson. 

JONAS EKELUND

Insatsstyrkan var beväpnad 
med automatkarbiner. 
 FOTO: JAN PETTERSSON
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BORÅS. Borås stad är på 
gång att göra sig av med 
Mehri Damani efter att 
BT:s granskning avslöjade 
hennes dubbla roller. Hon 
arbetade både som kom-
munal chef och var delak-
tig i företaget som Borås 
stad gör affärer med. Detta 
utan att ha levt upp till 
sina skyldigheter att vara 
ärlig och meddela arbets-
givaren. Agerandet be-
döms skada förtroendet 
för kommunen. Efter BT:s 
artiklar har hon lämnat fö-
retagets styrelse.

BT:s fortsatta granskning 
visar nu att Borås stad 
med bättre kontroll aldrig 
hade behövt sätta sig i den 
här situationen.

Dokument visar svart på 
vitt allvarliga brister.  I maj 
2010 stängdes Khaled Da-
mani, make till Mehri Da-
mani samt senare vd och 
styrelseordförande i Nya 
livet Fritsla AB, av från sitt 
jobb på socialkontoret i 
Borås. Skälet var en utred-
ning om han gjort något 
brottsligt i sin tjänst. Miss-
tankarna polisanmäldes 
och drygt två veckor sena-
re avslutades hans anställ-
ning i Borås stad. Han fick 
36 500 kronor i avgångsve-
derlag.

Enhetschef Margaretha 
Sandqvist var den som 
upptäckte misstänkt fel-
aktiga transaktioner då 
hon tog över som Khaled 
Damanis arbetsledare.

– Det fanns väldigt 
många brister i hans hand-
läggning. Det var dåligt 
dokumenterat, många frå-
getecken och en hel del 
konstiga beräkningar.

Misstankarna om att fel-
aktiga utbetalningar lan-
dade i Khaled Damanis 
egen plånbok utreddes av 
polisen, men ledde aldrig 
till något åtal.

Sedan dess har varken 
Sandqvist eller enhetens 
andra chef fått frågor om 
referenser.

– Vi hade sagt som det 

var, så de hade inte kunnat 
bli så goda.

Innan paret Damani år 
2015 drog igång sitt före-
tag var de anställda i Sven-
ljunga kommun. Doku-
ment från deras perso-
nalakter visar att båda slu-
tade abrupt. Khaled 

Damani, då enhetschef 
med ansvar för ensam-
kommande flyktingbarn, 
lämnade från en dag till en 
annan.

– Han startade ett eget 
företag utan att jag visste 
om det, det var inte okej, 
säger hans tidigare chef 

Christian Sandgren. Han 
valde då att sluta och jag 
godkände att han gjorde 
det så snart som möjligt.

Också kring Mehri Da-
mani var situationen tur-
bulent. När hennes an-
ställning avslutades i au-
gusti 2015 fick hon ett av-
gångsvederlag på drygt 
420 000 kronor.

Bakgrunden var bland an-
nat flera dokumenterade 
larm från kollegor om all-
varliga fel i tjänsten. En 
skriftlig inlaga om att 
Mehri Damani var dåligt 
påläst vid en rättegång 
finns arkiverad. I sam-
manställningen i perso-
nalakten framgår dessut-
om att Mehri Damani sak-
nat fullmakt att företräda 
kommunen. 

I en lex Sarah-anmälan 
framgår att hon som chef 
raderade i socialsekretera-
res journalanteckningar. 
Dokumentationen visar 
att verksamhetschefen 
meddelade att detta är all-
varligt och strider mot la-
gen. 

I en arbetsmiljökart-
läggning klargjorde en hel 
arbetsgrupp att de sakna-
de förtroende för henne 
som chef. Andra doku-
ment visar att flera hotade 
att säga upp sig om hon 
fick fortsätta. Arbetsgrup-
pen ansåg att hon saknade 
förmåga att följa rättssä-
kerheten. Brister i bemö-
tande togs också upp, 
både gentemot klienter 
och kollegor.

Trots denna bakgrund val-
de Borås stad att köpa 
tjänster för stora summor 
av makarnas företag Nya 
Livet Fritsla AB. Inköpen 
startade redan hösten 
2015, då företaget drog 
igång. Två år senare beta-
lades den högsta årliga 
summan på sju miljoner 
kronor. Totalt handlar det 
om över 14 miljoner kro-
nor.

Dessutom anställs 
Mehri Damani som en-

hetschef i sociala om-
sorgsförvaltningen i Borås 
i slutet av 2018. Samtidigt 
är hon ännu vice vd, sitter 
i styrelsen för familjens 
bolag och bolaget gör affä-
rer med kommunen.

Stadsdirektör Svante 
Stomberg säger att kom-
munens agerande är be-
klämmande.

– Det är illa, riktigt illa. 
Jag har svårt att se några 
förmildrande omständig-
heter. Staden har inte haft 
tillräcklig kontroll, det här 
är en klassisk brist på refe-
renstagning.

Hans kritik omfattar 
även att kommunen gör 
affärer med bolaget.

– Det är synnerligen för-
vånande med hänvisning 
till den historiken, säger 
han med syftning till 
brottsmisstankarna. Det 
borde inte ha förekommit.

Vad är ditt ansvar som hög-
ste chef ?

– Lika ansvarsfullt som 
alla andra chefer för att 
det här ska fungera. Sedan 
har vi en linjeorganisation 
som bygger på att vi har 
tre nivåer med chefer, så 
det klart är att varje chef 
har sitt ansvar där också. 
Vi är väl alla medansvari-
ga när det blir så här.

Sociala omsorgsförvalt-
ningen, som senast an-
ställt Mehri Damani i Bor-
ås stad, väljer att inte kom-
mentera BT:s nya uppgif-
ter. Varken 
för valt nings chef Magnus 
Stenmark eller verksam-
hetschef Richard Brevik 
vill svara på några frågor. 
Brevik skriver i mejl: Jag 
har inga mer kommenta-
rer i ärendet utan nu låter 
vi processen ha sin gång.

Inte heller makarna Da-
mani vill svara på frågor.

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se
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JONAS EKELUND
jonas.ekelund@bt.se
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 ! Makarna bakom företaget Nya livet Fritsla AB har tidigare 
tvingats bort från anställningar i Sjuhäradskommuner efter  
allvarliga felaktigheter.

 ! Trots det köper Borås tjänster för miljonbelopp av företaget.

Dokumenten 
som avslöjar 
!öretagarparet

Svante Stomberg. BT !"/# "$"$.

Dokumentation från Svenljunga kommun visar hur 
%ler allvarliga misstag slutade med att Mehri Damani 
måste lämna sin anställning i kommunen. Här gäller 
det att hon som chef raderat journalanteckningar 
skrivna av en socialsekreterare.  
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När det  
behövs som 
mest, hjälps  
vi åt som bäst.
Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra 

och bidrar till att Sverige tar sig igenom 

NULVHQ��9DUMH�GDJ�WDV�ÀQD�LQLWLDWLY�DY� 

privatpersoner, organisationer och  

företag. De förtjänar att lyftas fram.

På instagram.com/dinsakerhet kan  

du hylla någon som gjort något litet  

eller stort, och se vad andra vill hylla.  

Vi bjuder också in omtyckta artister  

och ber dem hylla initiativ med egna 

liveframträdanden.

Allt det här är en del av Krisberedskaps-

YHFNDQ��'HQ�ÀQQV�WLOO�I|U�DWW�YLVD�DWW�HQ�DY�

våra viktigaste tillgångar när något hotar 

oss, är vår vilja att hjälpa varandra.

Se artister  K\OOD�ÀQD�LQLWLDWLY�� Live kl 1500 varje dag  11 – 17 maj. 
*n�LQ�Sn� 
�GLQVDNHUKHW

*Krisberedskapsveckan är en årlig 
kampanj som ska öka människors 
motståndskraft inför samhällskriser.

Totalt har Borås stad betalat !" miljoner kronor till makarnas #öretag: ”Det borde inte ha  
#örekommit”, säger stadsdirektör Svante Stomberg. FOTO: LARS-ÅKE GREEN

”Det !år !innas rimlighet  
i vad vi ska undersöka”
– Människor och !öretag 
måste ges nya möjlig heter. 
Men det här ger en tanke-
ställare.
Hans Abrahamson, till-
!örordnad chef på !örvalt-
ningen som anlitat Nya  
livet Fritsla AB, säger att 
det !inns gränser !ör vad 
som ska undersökas när 
!öretag anlitas.

BORÅS. Borås stad började 
anlita Nya livet Fritsla AB i 
samband med den stora 
flyktingkrisen 2015. Då 
gällde det att akut ordna 
nya platser på hem för 
vård och boende (HVB) el-
ler i familjehem. Men Bor-
ås har fortsatt att köpa 
tjänster av företaget. För-
valtningen har inget  
ramavtal med företaget, 
det hör alltså inte till dem 
som anlitas i första hand.

– Placeringar på senare 
tid har gjorts i akuta situa-
tioner, säger Hans Abra-
hamson på individ- och 
familjeomsorgsförvalt-
ningen.

Abrahamson har själv ar-
betat i många år inom so-
cialtjänsten i Borås, men 
säger att det var först nyli-
gen, i samband med att BT 
inledde granskningen av 
chefers bisysslor, som han 
fick höra om en tidigare 
utredning av misstänkt 
felaktigt utbetalade soci-
albidrag. 2010 avslutades 
Khaled Damanis anställ-
ning i Borås stad, nu är 
mannen vd och styrelse-
ordförande i Nya livet 
Fritsla AB.

– Jag hörde att det fanns 
en incident längre tillbaka 
i tiden, men jag hade inga 
detaljer, säger Abraham-
son. När vi påbörjade pla-
ceringar hade vi inte infor-

mation om det.
Borås Stad har betalt 

mer än 14 miljoner kronor 
till företaget och gör ännu 
affärer med det.

– Informationen kring 
honom kanske ger oss viss 
tveksamhet. Men man 
måste värdera denna in-
formation mot bakgrund 
att det här ligger långt till-
baka i tiden. Människor 
och företag får ha en möj-
lighet att ges nya chanser.

Abrahamson känner inte 
heller till situationen i 
Svenljunga, innan makar-
na Damani startade sitt fö-
retag.

– Jag vet inte om jag bor-
de ha vetat mer om deras 
bakgrund. Det är alltid 
önskvärt att ha en god bild 
av dem man ska göra avtal 
med. Men det får finnas 
någon form av rimlighet i 
vad vi ska undersöka. Vi 
arbetar utifrån en tillits-
full relation med en part-
ner som ska leverera en 
tjänst. Vi gör de prövning-
ar som är rimliga och möj-
liga när vi ingår avtal eller 
påbörjar ett köp av tjänst 
så som kontroll av kompe-

tens, ekonomi och eventu-
ella tillsyner av inspek-
tionsmyndigheter.

Det är alltså möjligt att 
kommunen på nytt anlitar 
bolaget.

– Det skulle säkert vara 
med stor restriktivitet vi 
skulle använda detta 
framöver. Vi har inte för 
avsikt att använda dem i 
kommande placeringar. 
Hela situationen skulle sä-
kert vägas in i detta.

Han säger också att in-
formationen kring företa-
get ger en tankeställare.

– Det väcker frågor kring 
om vi behöver ändra eller 
se över rutiner när vi anli-
tar företag.

Han ser inte att de place-
rade unga har utsatts för 
risker genom att kommu-
nen anlitat makarnas bo-
lag.

– Det är inte min be-
dömning. Då hade man sä-
kert larmat, för vi följer 
upp barnen och placering-
arna och har kunnat kon-
statera att de har haft det 
bra.

ANNE BENGTSSON
JONAS EKELUND

Hans Abrahamson.

”Jag vet inte om jag 
borde ha vetat mer 
om deras bak-
grund. Det är alltid 
önskvärt att ha en 
god bild av dem 
man ska göra avtal 
med. Men det får 
finnas någon form 
av rimlighet i vad 
vi ska undersöka.”
Hans Abrahamson
tf !örvaltningschef

Dag 9: 13 maj
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BORÅS. Kommunens egna 
siffror ger beskedet att 
Träffpunkt Simonsland 
stod för 30 procent av in-
köpen från Östermalms 
bageri år 2015.

Det året sålde Öster-
malms bageri för totalt 
490 000 kronor. Träff-
punkt Simonsland hand-
lade för 146 000 kronor. År 
2016 sjönk bageriets för-
säljning till 389 000 kro-
nor. Då finns inga redovi-
sade transaktioner mellan 
Träffpunkt Simonsland 
och Östermalms bageri.

– Träffpunkt Simons-
land var en stor kund för 
Östermalms bageri, säger 
enhetschef Berit Ring-
kvist.

Efter att Träffpunkt Si-
monsland försvann som 
kund blev det mindre att 
göra i bageriet, enligt Berit 
Ringkvist.

BT har tidigare skrivit 
både om planerna på att 
stänga Östermalms bageri 
och om turerna kring 
Träffpunkt Simonsland.

BT:s granskning avslöja-
de i april att Sofie Nelsén, 
enhetschef för Träffpunkt 
Simonsland, inte hade an-
mält sitt styrelseuppdrag i 
familjeföretaget till Borås 
stad. Bolaget sålde dessut-
om varor till kommunen.  
Nelsén hade även atteste-

rat fakturor från den aktu-
ella firman.

Själv hänvisade hon då 
till sin okunskap. Så här 
löd förklaringen till att 
hon aldrig berättade att 
hon satt i bolagets styrel-
se:

– Det är mitt misstag, 
för jag visste inte att det 
hade någon betydelse.

Men nu står det klart att 
Sofie Nelsén redan tidiga-
re blivit stoppad från att 
handla från familjeföreta-
get. Det var före 2017, då en 
annan förvaltning hade 
ansvaret för Träffpunkt Si-
monsland, som ekonomer 
uppdagade vad som på-
gick. Nelsén kallades till 
ett samtal med ekonomen 
och dennes chef, där det 
olämpliga påpekades. 
Olämpligheten bestod i att 
Nelséns man drev företa-

get, då var ekonomerna 
inte medvetna om att 
Nelsén dessutom hade en 
roll inom koncernen.

So!ie Nelsén svarar nu 
inte på BT:s frågor om var-
för affärerna som då stop-
pades, återupptogs igen. 
Hon svarar inte heller på 
vem som fattade beslutet 
att inte längre handla från 
den dagliga verksamheten 
Östermalms bageri.

Verksamhetschef Su-
sanne Carlsson vill ha frå-

gorna på mejl. Hon har ti-
digare förklarat att 2017 
och 2019 gjordes direkt-
upphandlingar för affä-
rerna med familjeföreta-
get.

När frågor om turerna 
kring inköpen, Öster-
malms bageri och Träff-
punkt Simonsland mejlas 
till henne blir det skriftli-
ga svaret:

”Fritids- och folkhäl-
soförvaltningen som ar-
betsgivare anser att det 
här är utagerat för vår del. 
Vi har redan vidtagit åt-
gärder för de fel som är be-
gångna. Vi har även vidta-
git åtgärder för att inte 
detta ska hända igen.”

Nu ska Östermalms bageri 
stänga, fem deltagare 
tvingas byta till någon an-
nan daglig verksamhet 
och två anställda måste 
lämna arbetsplatsen.

När det gäller samban-
det mellan att Träffpunkt 
Simonsland försvann som 
kund och att dålig ekono-
mi nu leder till ett ned-
läggningsbeslut av bage-
riet säger Berit Ringkvist:

– Det är några år emel-
lan. Men vi har haft färre 
arbetsuppgifter för delta-
garna.

Förlusten av en stor 
kund var ett tapp för eko-
nomin.

– Det är alltid bra med 
stående beställningar, det 
är svårare att jobba mot 
strökunder, säger Berit 
Ringkvist. Och det hade 
kunnat gynna oss om oli-
ka förvaltningar i kommu-
nen sett Borås stad som ett 
gemensamt företag.

TEXT
ANNE BENGTSSON

anne.bengtsson
@bt.se
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Chefen köpte av eget  
!öretag – inte av den  
dagliga verksamheten

% FAKTA

Frågorna cheferna 
inte vill svara på
Enhetschef So!ie 
Nelsén och verksam-
hetschef Susanne 
Carlsson har !ått frågor 
i ett gemensamt mejl.

 ! Nu tvingas Östermalms 
bageri stänga på grund 
dålig ekonomi. Vad är 
ditt ansvar i det sam-
manhanget?
 ! Av vilket skäl skulle 
Östermalms bageri inte 
längre leverera till Trä%f-
punkt Simonsland?
 ! Var det du som fattade 
det beslutet? Om inte, 
vet du vem som tog be-
slutet?
 ! Om det inte var lämp-
ligt att handla av famil-
je%öretaget 2016 var%ör 
kom frågan upp igen 
året e%ter? Hur?
 ! Hade ni kunnat handla 
delar från Östermalms 
bageri och delar från 
andra leverantörer?

 ! Chefen för Träffpunkt Simonsland stoppades för flera år 
 sedan från att handla av familjeföretaget. Trots det återupptogs 
affärerna.

 ! Men inköpen från kommunens dagliga verksamhet Öster-
malms bageri, som nu ska läggas ner, avslutades.

Östermalms bageri kommer att fortsätta hålla stängt även ef-
ter att pandemin inte längre sätter stopp. FOTO: BARZAN DELLO/ARKIV

”Träffpunkt Si-
monsland var en 
stor kund för Öst-
ermalms bageri.”
Berit Ringkvist
enhetschef

För !lera år sedan stoppades chefen !ör Trä!fpunkt Simonsland att handla av familje!öretaget. Trots det fortsatte a!!ärerna. FOTO: LARS-ÅKE GREEN/ARKIV
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BORÅS TIDNING

BORÅS. Stängningen av 
Östermalms bageri har 
väckt mycket oro, besvi-
kelse och ilska. Två namn-
insamlingar för att få änd-
ring på beslutet är i gång. 
Och även i stadshuset har 
det kontroversiella spar-
beslutet diskuterats under 
veckan.

– Som kommunalråd 
har jag av naturliga skäl 
inte haft koll på det här BT 
skrivit om att Träffpunkt 
Simonsland tidigare hade 
köpt bröd av den dagliga 
verksamheten. Men vi för-
söker verkligen rätta till 
det här så att den dagliga 
verksamheten kan vara 
kvar.

Ett !örslag är att mötes-
platserna som finns inom 
fritids- och folkhälsoför-
valtningens område ska 
handla från Östermalms 
bageri, för att verksam-
heten ska räddas.

– Vi tycker det är en vik-
tig verksamhet och att den 
bör finnas kvar.

Hon ser en brist på sam-
ordning inom kommu-
nen.

– När det har varit olika 
förvaltningar inblandade 
har man inte sett till kom-
munen som helhet. Det är 
jättesorgligt.

Hermansson tar också 

upp att kommunens för-
valtningar kan fundera 
över var bröd och kondito-
rivaror inhandlas.

– Vi har bland oss politi-
ker i mitt-s-samverkan 
haft diskussioner i flera 
dagar, men vi måste få bi-
tarna på plats.

Kerstin Hermansson 
tror att det under nästa 
vecka kan komma mer 
konkreta besked.

Det finns också kritik 
mot hur nedläggningsbe-
slutet har hanterats.

– Vi har tyckt att det har 
varit lite konstigt från so-
ciala omsorgsnämndens 
sida, säger Kerstin Her-
mansson.

Hon tar upp både beslu-
tet som sådant och ordfö-
rande Yvonne Perssons (S) 
hänvisning till att det är 
tjänstemännens beslut.

– Allt som beslutas i en po-
litisk organisation är poli-
tiska beslut. Vi har ett 
uppbyggt bageri och vi 
kommer att ha kvar loka-
lerna, så jag tycker det var 
ett lite konstigt sparbe-
ting. Vi har nu sett till hel-
heten och vi ansvariga 
kommunalråd har haft 
möten med bistånd från 
våra ordföranden i nämn-
derna och våra förvalt-
ningschefer.

Tommy Jingfors, chef 

på fritids- och folkhäl-
soförvaltningen, har tagit 
kontakt med sociala om-
sorgsförvaltningen. För-
hoppningen är att kunna 
ordna fler arbetsplatser 
för boråsare inom daglig 
verksamhet.

– Målgruppen gör ett jät-
tebra arbete. Och vi i vår 
förvaltning har ett behov 
av den här typen av tjäns-
ter inom kaféverksamhet 
på i första hand våra mö-
tesplatser och friluftsgår-
dar.

Kerstin Hermansson tar 
upp betydelsen av att 
marknadsföra möjlighe-
ten att handla på bageriet. 
Men hon har inget svar på 

varför kommunen inte ti-
digare gått ut med att 
verksamheterna ska 
handla av det egna bage-
riet.

– Jag vet inte det. Jag 
tycker att verksamheten 
kan marknadsföras bättre.

När det gäller turerna 
med Nelséns bisysslor sä-
ger hon:

– Jag måste faktiskt säga 
att det är anmärknings-
värt. Tjänstemännen får 
reda i detta, och jag upp-
fattar att man har gjort 
det.

Sverigedemokraterna 
kräver i ett initiativärende 
besked om turerna.

– En sådan redogörelse 
vill jag också ha. Vi har för-
sökt att reda i det här, vi 
har jobbat internt för att 
hitta en lösning.

TEXT
ANNE BENGTSSON
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 ! Politikerna kan vara på gång med en lösning för att rädda den dagliga verksam-
heten Östermalms bageri.

 ! – Vi försöker rätta till det här, säger kommunalrådet Kerstin Hermansson (C).

Politikernas besked: 
Vi vill rädda bageriet

”Vi !örsöker rätta till det här så att den dagliga verksamheten kan vara kvar”, säger kommu-
nalrådet Kerstin Hermansson (C).  FOTO: BARZAN DELLO

Andreas Hallin är en av deltagarna som riskerar att bli av med sin arbetsplats på Östermalms 
bageri.  FOTO: BARZAN DELLO

% BT RÄTTAR

Gatunamn 
!örväxlades
I fredagens artikel 
om projektet Dröm-
men om Borås %ör-
växlades namnen 
på Lilla och Stora 
Brogatan. Bilden 
och texten som står 
under rubriken Lilla 
Brogatan handlar i 
själva verket om 
Stora Brogatan och 
vice versa.  

Lycka e!ter beskedet: ”Det känns underbart”
– Det känns underbart. Nu 
har de !ått ändra sig, våra 
gubbar och tanter.
Andreas Hallin, en av del-
tagarna som jobbar i ba-
geriet, tar emot nyheten 
med stor glädje.

BORÅS. Andreas Hallin är 
övertygad om att namnin-
samlingarna som pågår 
för att stoppa stängningen 
av bageriet är ett av skälen 
till att politikerna har änd-
rat sig.

– Jag tror att det har haft 
stor betydelse. Vi är snart 
uppe i 900 namn.

Han har själv samlat 
ihop 210 namnunderskrif-
ter på sina listor.

– Och kollegorna som 
har namninsamling på nä-
tet, där har det till och med 
skrivits på från Las Pal-
mas, av en tidigare boråsa-
re.

Andreas Hallin har mött 

starka reaktioner när han 
gått runt med protestlis-
torna.

– Folk tycker det är för 
jävligt. Och på nätet har 
många skrivit långa kom-
mentarer.

Andreas Hallin hoppas 
att resultatet av politiker-
nas besked blir att han och 
kollegorna nu får mer att 
göra i bageriet.

– Det är bara positivt. Vi 
kanske får börja med 
tvåskift, säger han och 
skrattar.

Några nya bud från 
verksamhetens chefer har 
han ännu inte fått.

– Jag ska ha möte med 
chefen på måndag. Innan 
detta blev klart skulle det 
handla om omplacering. 
Men jag ska ändå dit med 
protestlistorna.

ANNE BENGTSSON
anne.bengtsson@bt.se
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”Vi har tyckt att det 
har varit lite kon-
stigt från sociala 
omsorgsnämn-
dens sida.”
Kerstin Hermansson (C)

Dag 11: 30 maj
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