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Fffi 32 Närvaro
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och  hälsar  ledamöter  och  VD  välkomna.

Förslag  till  dagordning  godkänns.

Fffi 33 Val av justerare
Till  att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

34 Samråd  om tillsättande  av VD i dotterbolaqet  AllboHus  Fastighets  AB

I ägardirektiven  för  AllboHus  Fastighets  AB  under  rubriken  samordning  framgår

det  att "Bolaget  ska  samråda  med  koncernbolagets  styrelse  och  dess

verkställande  ledning  innan beslut  fattas  om anställning  eller aweckling  av
verkställande  direktör  liksom  lönesättning  av VD".

AllboHus  Fastighets  AB:s  styrelseordförande  föredrar  ärendet.  När  VD  sa upp  sin

anställning  under  våren  beslutade  styrelsen  att anlita  ett rekryteringsföretag  för  att

utse  en ny  VD.  Under  senare  delen  av denna  process  lämnade  även

ekonomichefen  och  tillika  vice  VD  in  uppsägning.  Vid  en situation  där  bolaget

riskerade  att  bli  helt  utan  ledning  under  en längre  tid,  beslutade  styrelsen  att

avbryta  rekryteringsfirmans  uppdrag  och  att  utse  VD  baserat  på kompetenskraven

men  även  på tidsaspekten.  VD  beskrev  att det  fanns  sökande  inom

komrnunkoncernen  med  erforderlig  kompetens  och  som  även  skulle  kunna

tillträda  tjänsten  innan  vice  VD  lämnade  sin  tjänst.  Den  som  avses  är Thomas

Ottosson  som  för  närvarande  arbetar  som  lokalstrateg  på

komrnunledningskontoret.

Styrelseordföranden  upplyste  om  att  den  månadslön  som  erbjudits  var  72 000  kr.

Styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB  kommer  att ha ett styrelsemöte  den  6

september  då anställningen  formellt  ska beslutas.

Styrelsen  beslutade  att samrådet  har  genomförts  i enlighet  med  ägardirektiven

och  att styrelsen  ställer  sig  bakom  rekryteringen  av Thomas  Ottosson  och  den

föreslagna  lönenivån.

Ledamoten  Lars-Olof  Franz6n  meddelar  att  han  har  en avvikande  mening  när  det

gäller  rekryteringen  av VD,  att  det  inte  gäller  personen  som  föreslås  utan

hanteringen  av rekryteringen.  Franzfö  överlämnar  skrivelse  med  som  han  begär

att  få till  protokollet  där  det  framförs  kritik  och  anklagelser  som  riktas  mot

styrelseordförande  för  AllboHus  Fastighets  AB.

Bilaga:  Skrivelse  från  ledamoten  Lars-Olof  Franz6n



Angående  AllboHus  tillsättning  av VD.

Det  är med  häpnad  man  beskådar  hur  ordföranden  iAllboHus  AB,  Tommy  Mases  (S)  har
lianterat  illsättningen  av ny  VD  för  bolaget.  Genom  att  avbryta  rekryteringen  av arbetet  medny  VD  för  bolaget  och  utan  inflytande  från  öwiga  styrelseledamöter  på eget  bevåg  plocka  enav de sökande  till  tjänsten  äventyrar  Mases  i högsta  grad  kommiu'iens  och  bolagets
varumärke.  Genom  förfarandet  blir  både  AllboHus  AB  och  kommiu'iens  roll  som  en god  och
föredömlig  arbetsgivare  ifrågasatt.  Att  tillsättningen  också  sker  utan  att  styrelsen,  där alla  harett  personligt  ansvar,  och  personalen  haft  möjligheter  att  ta del  av öwiga  sökanden  och  fä ettgrepp  om  vad  den  utvalde  har  :för ambitioner  med  sitt  ledarskap  och  företaget.

En  bredare  definition  av korniption  kan  vara  lagstridig,  förkastlig  och  oetisk  verksamhet.
Korniption  kan  därför  förekornma  i form  av favorisering  och  favoritsystem.  Detta  kari  ocksåinnebära  att  någon  hamnar  i beroendeställning.

Med  detta  som  bakgnind  borde  styrelsen  för  Kornrnun:företag  AB  ta sig  en allvarlig  fundering
över  Mases  fortsatta  engagemang  i AllboHus  AB.

Lats-Olof  Ffanz6n

ledamot  i Kommunföretag  AB
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