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BAKGRUND 
 

SRV återvinning AB (SRV) är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner på Söder-

törn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Verksamheten omfat-

tar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt depo-

nering. SRV hämtar sopor från 124 000 hushåll och från 4 000 företags- och verk-

samhetskunder i ägarkommunerna. SRV har cirka 200 anställda och omsätter 

knappt 400 Mkr. SRV har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Hud-

dinge, som är den till ytan största anläggningen i Sverige, och nio återvinningscen-

traler inom de fem ägarkommunerna. 

 

SRV:s styrelse består av åtta ledamöter och åtta suppleanter. I början av 2014  ut-

gjordes de ordinarie ledamöterna av dels de moderata representanterna Sven Gus-

tafsson (Haninge), Bengt Säberg (Huddinge), Lennart Sjödell (Salem) och Yngve 

Jönsson (Botkyrka), dels de socialdemokratiska representanterna Birgitta Mörk 

(Botkyrka), Staffan Holmberg (Haninge), Erling Karlsson (Huddinge) och Tore 

Åkerbäck (Nynäshamn). Ordförandeskapet fördelas mellan Huddinge, Haninge och 

Botkyrka kommuner på så sätt att var och en av dessa kommuner väljer ordförande 

vart tredje år. Majoriteten i kommunen bestämmer vem det är som ska vara ordfö-

rande. Sven Gustafsson var ordförande under den tid som nu är aktuell. Fram till 

den 17 februari 2014 var Robert Falck verkställande direktör och Ingela Sandström 

vice verkställande direktör och ekonomichef. 

 

Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Det första styrelsemötet för 2014 

hölls den 5 februari. Närvarande var då bl.a. de ordinarie ledamöterna och supple-

anterna, två personalrepresentanter och Ingela Sandström. Vid mötet behandlades 

inte frågan om Robert Falcks situation. Det beslutades då att nästa ordinarie styrel-

semöte skulle hållas den 26 mars. 
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Efter mötet bad Sven Gustafsson samtliga ordinarie ledamöter att stanna kvar för en 

vidare diskussion. Han informerade därefter samtliga närvarande om att han sak-

nade förtroende för Robert Falck. De socialdemokratiska ledamöterna valde då att 

först skjuta upp mötet och sedan, efter en kortare paus, lämna detsamma. 

 

Några dagar senare kallade Sven Gustafsson till ett extra styrelsemöte den 17 febru-

ari. Det enda beslutsärende som fanns med i kallelsen var frågan om skiljandet av 

Robert Falck från sitt uppdrag. 

 

Vid mötet den 17 februari, som pågick mellan kl. 08.30 och 09.55, var bl.a. de åtta 

ordinarie ledamöterna och sex av suppleanterna närvarande. Vid behandlingen av 

beslutsärendet ville Birgitta Mörk, Staffan Holmberg, Erling Karlsson och Tore 

Åkerbäck få infört i protokollet att de hade stort och fullt förtroende för Robert 

Falck. Därefter vidtogs en omröstning. Vid den röstade de socialdemokratiska le-

damöterna emot förslaget och de moderata ledamöterna för detsamma. Detta fick 

till följd att de moderata ledamöternas uppfattning genom ordförandens utslagsröst 

fick majoritet. Resultatet blev alltså att styrelsen beslutade att skilja Robert Falck 

från sitt uppdrag i enlighet med det som reglerats i hans anställningsavtal. Styrelsen 

beslutade även att utse Ingela Sandström som tillförordnad verkställande direktör.  

 

Birgitta Mörk, Staffan Holmberg, Erling Karlsson och Tore Åkerbäck reserverade 

sig skriftligt mot beslutet att skilja Robert Falck från sitt uppdrag. I reservationen 

skriver de följande. ”Härmed reserverar sig undertecknade styrelseledamöter mot 

beslutet att skilja VD från sitt uppdrag. Vi anser att Styrelsens ordförande brutit 

mot grundläggande regler i Aktiebolagslagen främst genom att använda sin ut-

slagsröst i ett ärende som inte varit tillräckligt berett och trots att fyra av åtta ordi-

narie ledamöter i Styrelsen inte anser att de blivit informerade för att kunna fatta 

ett så avgörande beslut. Styrelsens ordförande har inte i något avseende kunnat 

visa att VD inte skött sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Sven Gustafssons 

agerande visar också enligt vårt förmenande att han inte sätter bolagets bästa i 
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centrum, utan i stället lånar sig till ett billigt politiskt spel, som dessutom drar på 

bolaget stora onödiga extra kostnader. Inte heller detta torde överensstämma med 

Aktiebolagslagens regelverk. Vi är av den fasta övertygelsen att bolagets VD Robert 

Falck under sin tid i bolaget lyft det samma och i stor utsträckning ligger bakom 

dess fina utveckling. Undertecknade styrelseledamöter kommer under dagen att 

polisanmäla bolagets ordförande Sven Gustafsson för brott mot aktiebolagslagen,” 

 

Birgitta Mörk, Staffan Holmberg, Erling Karlsson och Tore Åkerbäck gjorde där-

efter vid ett personligt besök på polisstationen i Flemingsberg kl. 11.06 samma dag 

en polisanmälan. 

 

Bengt Säberg blev ny ordförande under våren 2014.  

 

De huvudsakliga frågor som tingsrätten har att pröva är  

1. Har Birgitta Mörk, Staffan Holmberg, Erling Karlsson och Tore Åkerbäck 

fått ett tillfredsställande underlag för att kunna utföra sina styrelseuppdrag 

på ett meningsfullt sätt vid styrelsemötet den 17 mars  

2. Har Sven Gustafsson på ett straffbart sätt brutit mot aktiebolagslagens be-

stämmelse i det hänseende som framgår av p. 1. 

 

BEGÄRAN M.M. 
 

Åklagaren har begärt att tingsrätten ska döma Sven Gustafsson för brott mot aktie-

bolagslagen enligt 8 kap. 21 § 2 st. och 30 kap. 1 § 1 st. 3 p. aktiebolagslagen. Han 

påstår att följande har hänt. 

 

Vid extra styrelsemöte den 17 februari 2014 i Huddinge fattade styrel-

sen i SRV Återvinning AB (bolaget) beslut om att skilja bolagets 

verkställande direktör från sin anställning. Beslutet – vilket medförde 

en kostnad för bolaget om uppskattningsvis 3,5 Mkr – fattades trots att 

det funnits styrelseledamöter som vid och inför styrelsemötet inte fått 

5



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2015-03-23 

B 16729-14 

 

 

 

 

 

något eller ett tillfredsställande beslutsunderlag, nämligen Birgitta 

Mörk, Staffan Holmberg, Tore Åkerbäck och Erling Karlsson inte fått 

något eller tillfredsställande beslutsunderlag.  

 

Sven Gustafsson har som styrelsens ordförande uppsåtligen eller av 

oaktsamhet underlåtit att tillse att samtliga styrelseledamöter inför och 

vid aktuellt styrelsemöte haft ett tillfredsställande underlag för att fatta 

beslut i aktuell fråga och därmed heller inte gett dem tillfälle att delta i 

ärendets behandling, vilket med hänsyn till omständigheterna hade va-

rit möjligt. 

 

Åklagaren har förtydligat åtalet och förklarat att det som han påstår är att samtliga 

styrelseledamöter inte har fått något skriftligt eller muntligt besked från Sven Gus-

tafsson om vad förtroendebristen bestod av och om varför det var så bråttom att 

skilja denne från uppdraget när nästa ordinarie styrelsemöte skulle hållas den 26 

mars. 

 

SVEN GUSTAFSSONS INSTÄLLNING 
 

Han har gett Birgitta Mörk, Staffan Holmberg, Erling Karlsson och Tore Åkerbäck 

ett tillfredsställande underlag. I vart fall har han erbjudit dem tillfälle att få det. De 

har dock tackat nej till sådan information. Han godtar att skiljandet av Robert Falck 

har orsakat SRV en kostnad om cirka 3,5 MKR. Han motsätter sig att bli dömd för 

påstått brott. 

 

Utredningen  
 

Sven Gustafsson har hörts, och vittnesförhör har hållits med Birgitta Mörk, Staffan 

Holmberg, Tore Åkerbäck, Erling Karlsson, Bengt Säberg, Lennart Sjödell, Yngve 

Jönsson och Jan Troell, som är anställd som bolagsjurist hos SRV. 
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Bolagsregisterutdrag, kallelse till extra styrelsemöte den 17 februari 2014 och pro-

tokoll från det styrelsemötet har presenterats.  

 

De hörda personernas uppgifter sammanfattas nedan.  

 

Sven Gustafsson  

 

Han blev ledamot i SRV:s styrelse omkring årsskiftet 2011/12 och han blev sty-

relseordförande vid bolagsstämman 2013. 

 

Det har varit fullt med konflikter i styrelsen och det har varit en väldigt hård debat-

ton med många personangrepp. 

 

Hans förtroende för Robert Falck började naggas i kanten under 2013 i samband 

med att SRV skulle träffa ett nytt biogasavtal. Det bestämdes då att Robert Falck 

inte skulle gå ut med någon information i frågan innan styrelseordföranden hade fått 

titta på materialet. Det brydde sig dock Robert Falck inte om. I samband därmed 

uppstod det ett missnöje bland ägarrepresentanterna om att information hade läm-

nats ut. Han frågade under hösten samma år Robert Falck om han inte funderade på 

att söka sig någon annanstans; han uppmanade inte Robert Falck att söka ett nytt 

arbete. Förtroendet för Robert Falck försvann helt i slutet av 2013 i samband med 

att styrelsen skulle fatta ett ganska viktigt beslut om höjning av vinstmålet till 2 

MKR; han använde vid det beslutsfattandet sin utslagsröst för första gången. Robert 

Falck var i den frågan mycket aktiv och jämkningsoförmögen; han tog del i dis-

kussionen på ett sätt som medförde att han i praktiken styrde de socialdemokratiska 

ledamöterna. Han kände till att även Yngve Jönsson och Lennart Sjödell var miss-

nöjda med Robert Falck. Han hade i januari 2014 ett samtal med Robert Falck om 

det bristande förtroendet och han skrev därefter till Staffan Holmberg, som liksom 

han själv är från Haninge, för att han ville med denne diskutera dels Robert Falcks 

bristande förstående för vinstmålsfrågan, dels hur de skulle kunna fortsätta styrelse-
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arbetet i den polarisering som hade uppstått. Han fick dock inte ut så mycket av 

kontakten. 

 

Han ansåg att förtroendebristfrågan var så jättekänslig att den måste tas upp i styrel-

sen; det fanns dock inte någon kultur att diskutera den verkställande direktören där. 

Han ville inte skicka ut någon kallelse men han ansåg att det var dags att ta upp 

frågan i samband med styrelsemötet den 5 februari. Han hade då sagt till Robert 

Falck att han skulle ta upp förtroendefrågan efter mötet den 5 februari. Han bad vid 

mötet samtliga ledamöter att stanna kvar för ett informellt möte. Han förklarade 

sedan för de som var närvarande att han ville ha en intern diskussion i en oerhört 

känslig fråga som rörde hans förtroende för Robert Falck och att det var viktigt att 

det som sas vid mötet inte spriddes, eftersom det skulle kunna komma att skada 

bolaget. Han sa därefter att hans förtroende för Robert Falck – han är för övrigt so-

cialdemokrat, vilket i och för sig saknar betydelse – hade sjunkit gradvis bl.a. med 

anledning av dennes handlande i biogasanläggningsfrågan. Det är möjligt att han 

även berättade dels att det från två kommuner hade kommit uppgifter om bristande 

förtroende för Robert Falck, som de tyckte hade en alltför dominerande ledarstil och 

en förmåga att peka ut personer, dels Robert Falck bristande förmåga att följa fat-

tade beslut och hans handlande i vinstmålsfrågan. Birgitta Mörk begärde snabbt 

ajournering. Hon och de övriga socialdemokratiska ledamöterna lämnade därefter 

lokalen. De kom sedan tillbaka. Birgitta Mörk sa då att det inte fanns tillräckliga 

skäl för att avskeda Robert Falck och att de inte ville diskutera saken vidare. De 

lämnade därefter lokalen. Han sa sedan till de övriga att han skulle kalla till ett extra 

styrelsemöte. 

 

Han kunde vid mötet den 5 februari konstatera att det fanns två olika falanger, fyra 

ledamöter sa att de hade stort förtroende för Robert Falck och fyra sa att de hade ett 

bristande förtroende för honom.  
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Han tog därefter kontakt med Jan Troell, som rekommenderade honom att kalla till 

ett extra styrelsemöte med en enda punkt. Han visste då, med anledning av Birgitta 

Mörks mejl till Robert Falck den 6 februari, om att förtroendefrågan skulle komma 

till massmedias kännedom. Han ansåg därför att det inte fanns något skäl att vänta 

till det styrelsemöte som skulle äga rum den 26 mars. 

 

Han tog någon dag efter den 5 februari kontakt med Birgitta Mörk för att fråga om 

de ändå inte kunde diskutera VD-frågan. Det ville hon dock inte göra. 

 

Det blev vid mötet den 17 februari inte någon diskussion i VD-frågan utan Birgitta 

Mörk läste bara upp reservationen. Han fick sedan den skriftliga reservationen da-

gen efter. Han misstänkte då att det var fråga om en konspiration eftersom Birgitta 

Mörk hade vänt sig till Torbjörn Claesson, som är den advokat som SRV brukar 

anlita och som är expert i aktiebolagsrätt, och inte, som var brukligt, till Jan Troell. 

 

Det var en naturlig följd att frågan om utseendet av en tillförordnad verkställande 

direktör kom upp vid mötet den 17 februari. Ingela Sandström var redan vice verk-

ställande direktör och bolaget kunde inte vara utan en sådan person. 

 

Robert Falcks VD-avtal var utformat på ett sådant sätt att SRV kunde skilja honom 

från uppdraget när som helst och utan att det fanns några särskilda skäl. 

 

Birgitta Mörk 

 

Hon har varit med i styrelsen under många år och hon har varit ordförande flera 

gånger. 

 

Sven Gustavsson bad dem att stanna kvar efter mötet den 5 maj. Han sa sedan att 

det inte var fråga om något möte, att det inte skulle göras några anteckningar från 

det som sas och att de skulle tejpa våra munnar. Han sa därefter jag har minskat 

9



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2015-03-23 

B 16729-14 

 

 

 

 

 

förtroende för Robert Falck. Han sa inte varför hans förtroende hade minskat eller 

om det hade hänt något som var orsaken till det. Frågeställningen kom som en blixt 

från klar himmel eftersom den inte hade tagits upp vid något styrelsemöte eller nå-

got förberedande möte. Hon hade dock ryktesvägen och från Sven Gustafsson själv 

hört att han i januari 2014 hade bett Robert Falck att söka ett nytt arbete. Sven Gus-

tafsson sa inte heller varför frågan var så bråttom. Eftersom hon tyckte att stäm-

ningen på mötet var ganska obehaglig, valde hon Staffan, Tore och Erling att lämna 

rummet efter fem – sju minuter. Hon ställde inte några frågor till Sven Gustafsson i 

fråga om skälet till det bristande förtroendet, eftersom hon ansåg att det var hans 

sak att lämna en förklaring och inte hennes sak att fråga efter en sådan. 

 

Det var efter mötet klart för alla att Robert Falck skulle få sparken. 

 

Hon skickade den 6 februari ett mejl till Robert Falck, eftersom han var en bra verk-

ställande direktör och då hon ville behålla honom. 

 

Sven Gustafsson ringde någon dag efter mötet till henne. Han lämnade inte heller då 

någon förklaring till avsättandet utan han pratade endast om det avgångsvederlag 

som skulle komma att behöva betalas ut.  

 

Hon tog efter mötet kontakt med Torbjörn Claesson för att skaffa sig kunskaper i 

frågan. Hon fick därefter en promemoria från honom, som var daterad den 7 febru-

ari. 

 

Det fanns inte någon information i beslutsfrågan fogad till kallelsen till mötet den 

17 februari. Det presenterades vid det mötet inte något skäl för varför Robert Falck 

skulle avskedas utan Sven Gustafsson sa bara att hans förtroende för denne hade 

minskat. Enligt hennes uppfattning borde det då ha funnits ett underlag för det be-

slut som styrelsen skulle fatta. Det fanns det inte. 
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Hon har fortfarande inte fått någon förklaring till vad det var som Robert Falck 

skulle ha gjort. Hon har sett det som osannolikt att det skulle gå att säga upp en 

verkställande direktör som inte har gjort något fel, och hon anser att det av Sven 

Gustafsson uppgivna skälet inte utgör en skälig grund för uppsägning. Enligt hen-

nes uppfattning måste den som påstår att något inte har gått rätt och riktigt till be-

skriva vad det är som har hänt. Därefter borde någon ur styrelsen ha tagit upp med 

Robert Falck vad han skulle göra för att bättra sig. 

 

Det är säkert riktigt att hon efter mötet den 7 februari var intresserad av att gå ut 

med en pressinformation; journalisterna var nämligen intresserade av frågan och det 

var flera i styrelsen som upplevde sig som jagade av massmedia. 

 

Staffan Holmberg 

 

Han har varit med i SRV:s styrelse under många år och han har varit ordförande 

flera gånger. 

 

Han träffade den 23 eller 24 januari 2014 Sven Gustafsson, som då sa att han hade 

minskat förtroende för Robert Falck. Han svarade att det var en fråga som skulle 

behandlas i styrelsen och inte diskuteras internt. Enligt hans uppfattning kan inte 

ordföranden utan styrelsens uppdrag föra diskussioner med den verkställande di-

rektören i en förtroendefråga. 

 

Sven Gustavsson bad dem att stanna kvar efter mötet den 5 maj för ett informellt 

möte. Han sa sedan att inget fick föras fram av det som skulle komma att sägas och 

att de skulle sätta tejp över munnen. Sven Gustafsson nämnde därefter att han hade 

minskat förtroende för Robert Falck och att det fanns andra utanför styrelsen som 

också hade det. Han, Birgitta, Tore och Erling tog efter några få minuter en kort 

paus. De sa efter pausen att de hade fullt förtroende för Robert Falck varefter de 
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lämnade mötet. De ställde då inte några frågor till Sven Gustafsson eftersom det 

kändes främmande att göra det. 

 

Det fanns tillsammans med kallelsen till mötet den 17 februari inte någon inform-

ation om varför Robert Falck borde avsättas. Sven Gustafsson tog inte heller vid 

mötet upp några sådana skäl utan han sa bara att han hade minskat förtroende för 

Robert Falck och att detta räckte. Han kände då till att Sven Gustafsson redan i au-

gusti 2013 hade bett Robert Falck om att se sig om efter ett annat arbete och att 

Sven Gustafsson i oktober samma år och i januari 2014 hade frågat Robert Falck 

om han hade gjort det. 

 

Enligt hans uppfattning är frågan om den verkställande direktören ska avskedas 

eller inte en viktig fråga och det måste finnas väl underbyggda skäl för att så ska 

kunna ske. 

 

Tore Åkerbäck 

 

Han har varit med i SRV:s styrelse under många år och han kommer att avträda i 

samband med årets bolagsstämma. 

 

Sven Gustafsson sa vid det informella mötet den 5 februari, som pågick några mi-

nuter, att han hade ett minskat förtroende för Robert Falck och att vissa kommunal-

råd hade sagt att de inte heller hade något förtroende för denne. Sven Gustafsson sa 

inte vad det bristande förtroendet bestod av. När de inte fick några besked valde de 

att lämna mötet, eftersom de inte kunde se någon anledning till att stanna kvar. 

 

Det är möjligt att han den 11 februari pratade med en journalist från Nynäshamns-

posten och att han då sa att det fanns planer på att göra en polisanmälan. 
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Han fick i samband med kallelsen till mötet den 17 februari inte någon information i 

förtroendefrågan. 

 

Såvitt han kommer ihåg frågades det vid mötet den 17 februari efter skälet till det  

bristande förtroendet. De fick dock inte något svar. Han har ingen minnesbild av om 

det då fördes någon diskussion i fråga om brådskan av ett styrelsebeslut.  

 

Erling Karlsson 

 

Han deltog i styrelsearbetet första gången den 5 februari 2014. Frågan om förtroen-

det för Robert Falck var inte uppe till diskussion vid det mötet. Efter mötet bad 

Sven Gustafsson dem att stanna kvar. De fick då reda på att Sven Gustafsson hade 

för avsikt att entlediga Robert Falck. De fick reda på att det rörde sig om en förtro-

endefråga men de fick inga sakupplysningar. Han ställde själv inte några frågor till 

Sven Gustafsson då han ansåg att det var ordförandens ansvar att informera alla 

ledamöter samtidigt. Eftersom de inte fick någon förklaring till det drastiska för-

slaget, valde han, Birgitta, Staffan och Tore att lämna mötet. 

 

Han fick ingen sakinformation i samband med kallelsen till mötet den 17 februari.  

 

Det framgick vid mötet den 17 februari tydligt att Robert Falck skulle entledigas. 

Han (Erling Karlsson) sa vid mötet att allt som de gjorde måste vara för bolagets 

bästa och att alla skulle ha samma information. Sven Gustafsson lämnade dock inte 

någon sakinformation utan han sa bara att han hade tappat förtroendet för Robert 

Falck. 

 

Han vet inte om den skriftliga reservationen fanns färdigskriven den 17 februari, 

men reservationer dateras alltid mötesdagen. 
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Han har inte vid något tillfälle fått någon information om de skäl som skulle ligga 

till grund för entledigandet. 

 

Bengt Säberg 

 

Han har inga fullständiga minnesbilder från den nu aktuella tiden eftersom han då  

var påverkad av att en nära anhörig hade avlidit. 

 

Sven Gustafsson sa vid det informella mötet den 5 februari att han ville lyfta frågan 

om förtroendeproblemet med Robert Falck och hans sätt att behandla vissa frågor. 

Det kom ett ganska snabbt besked från de socialdemokratiska ledamöterna att de 

hade förtroende för den verkställande direktören. Han har ingen minnesbild av att 

de kom in på sakfrågan utan Sven Gustafsson hann bara säga att han ville ha en öp-

pen diskussion. De socialdemokratiska ledamöterna tackade nej till det förslaget. 

Rent hypotetiskt hade de socialdemokratiska ledamöterna möjlighet att ställa frågor. 

De valde dock att lämna mötet. 

 

Sven Gustafsson redovisade vid det rätt röriga mötet den 17 februari ett antal frå-

gor som gjorde att han inte hade förtroende för Robert Falck. Det fanns vid den ti-

den en irritation i fråga om Robert Falck på grund av att han inte hade handlat i en-

lighet med fattade styrelsebeslut, bl.a. hade han inte medverkat till att ett biogasav-

tal passerade styrelsens presidium innan information om det lämnades ut. Det dis-

kuterades vid mötet ett antal frågor rörande Robert Falck. 

 

Enligt hans uppfattning bör en styrelseordförande kunna lyfta en förtroendefråga 

förutsättningslöst. Han anser att frågan om avskiljandet av Robert Falck har beretts 

på ett korrekt sätt i och med att samtliga ledamöter erbjudits en förutsättningslös 

diskussion. 
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Han vet att någon av de socialdemokratiska ledamöterna frågade efter anledningen 

till att Robert Falck skulle skiljas från sitt uppdrag, men han kommer inte ihåg när 

det var (jfr aktbil. 5 s. 51). 

 

Lennart Sjödell 

 

Han har varit med i SRV:s styrelse under många år. 

 

Sven Gustafsson sa vid det informella mötet den 5 februari att han inte hade förtro-

ende för Robert Falck och att han tänkte skilja denne från tjänsten på grund av det 

bristande förtroendet. Sven Gustafsson öppnade därefter upp för en diskussion. De 

socialdemokratiska ledamöterna sa därefter att de hade ett stort förtroende för Ro-

bert Falck. De lämnade sedan mötet eftersom de tyckte att frågan inte skulle be-

handlas på ett sådant sätt som skedde. Han kommer inte ihåg om Sven Gustafsson 

uppgav några skäl för det bristande förtroendet för Robert Falck. 

 

Han kommer ihåg att Sven Gustafsson vid mötet den 17 februari sa antingen har 

man förtroende för VD eller så har man inte det, men han kommer inte ihåg om 

Sven Gustafsson tog upp några skäl för det bristande förtroendet. Alla som var när-

varande vid mötet hade möjlighet att ställa frågor beträffande förtroendebristen. 

Han uppfattade att de socialdemokratiska ledamöterna inte hade något intresse av 

att ställa några frågor, eftersom de hade ett så stort förtroende för Robert Falck. 

 

Han tycker inte att det har varit fråga om någon kupp från de moderata ledamöter-

nas sida. Det fanns ett antal omständigheter som gjorde att förtroendet för Robert 

Falck hade naggats i kanten. Robert Falck hade t.ex. under juli 2013 gått ut med 

information till ägarkommunerna trots att det var beslutat att informationen skulle 

gå via presiditet. Robert Falck hade även under samma år, i samband med att det 

hade uppstått problem med Salems kommuns återvinningscentraler, sett till att skyl-

tar hade satts upp i Salem i vilka problematiken kopplades till Salems kommuns 
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saktfärdighet. Till det kommer att Robert Falck i samband med att det fördes en 

tjafsig diskussion mellan två falanger i styrelsen om en höjning av vinstmålet hade 

uttalat sig oproffsigt genom att officiellt säga att detta skulle komma att medföra att 

personal behövde sägas upp. 

 

Enligt hans uppfattning måste en styrelse i en fråga om avskiljande av en verkstäl-

lande direktör från sitt uppdrag kunna handla ganska snabbt. 

 

Yngve Jönsson  

 

Han har varit med i SRV:s styrelse sedan 2011. 

 

Sven Gustafsson sa vid det väldigt korta informella mötet den 5 februari att syftet 

med mötet var att informera om förhållandet mellan styrelsen och Robert Falck. 

Enligt hans uppfattning var det en bestämd uppfattning att styrelsen då skulle dis-

kutera den klara och tydliga ärendefrågan; han själv var solklar på att det var fråga 

om en förtroendebristfråga. Det fanns dock ett tydligt ointresse hos de socialdemo-

kratiskaledamöterna att stanna kvar och diskutera frågan. De ville inte gå in i någon 

diskussion utan de valde att efter en kortare paus lämna mötet. Dessförinnan sa 

Sven Gustafsson att han skulle kalla till ett extra styrelsemöte och att han skulle 

bereda frågan till dess. 

 

De socialdemokratiska ledamöterna protesterade inte mot dagordningen vid mötet 

den 17 februari och de anmälde inte heller något hinder mot behandling av frågan 

om avskiljandet av Robert Falck från sitt uppdrag. Sven Gustafsson sa vid mötet att 

huvudskälet för förslaget var för förtroendebrist. 

 

Han själv ansåg vid mötet den 17 februari att det var en solklar förtroendebristfråga 

på grund av en längre tids händelser. 
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Jan Troell 

 

Han blev i januari förra året kontaktad av Robert Falck, som bad honom om hjälp 

med att tolka uppsägningsklausulen i VD-avtalet. 

 

Han blev efter det informella mötet den 5 februari kontaktad av mötessekreteraren 

Eva Lundgren, som bad honom att ta kontakt med Sven Gustafsson. Det gjorde han 

samma kväll. Sven Gustafsson berättade då att han ville utfärda en kallelse till ett 

extra styrelsemöte med innehåll att den verkställande direktören skulle entledigas. 

Sven Gustafsson bad om hjälp med utformningen av kallelsen och om information 

om vilka röstningsregler som gällde. 

 

Han kontaktade Sven Gustafsson den 6 februari. Han frågade då efter skälen för av-

skiljandet. Sven Gustafsson sa att det var fråga om bristande förtroende och att en 

rad händelser hade urholkat förtroendet. Det var, som han uppfattade det, fråga om 

ett ordförandeförslag. 

 

Efter samtalet gjorde han vissa egna juridiska efterforskningar och han tog även 

kontakt med Torbjörn Claesson, som hjälpte honom med utformningen av kallelsen. 

 

Han visade därefter upp kallelseförslaget för Sven Gustafsson, som frågade om det 

inte borde läggas till mer uppgifter. Han frågade Sven Gustafsson om det fanns nå-

got explicit som skulle föras till kallelsen. Sven Gustafsson sa att det var en lång-

varig episod.  

 

Han tog därefter en ny kontakt med Torbjörn Claesson. Han sa att det var viktigt att 

det framgick av kallelsen vad det var som skulle avhandlas så att ingen blev över-

raskad men att det inte borde tas med för mycket uppgifter eftersom det var fråga 

om en känslig fråga. 
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Han skrev därefter den aktuella kallelsen. 

 

Det är mycket ovanligt att SRV tar in extern juridisk hjälp, men han valde att göra 

det i detta fall eftersom det var fråga om ett känsligt ärende och det därför var vik-

tigt att det blev rätt. 

 

Enligt hans uppfattning har man förtroende för en verkställande direktör eller så har 

man det inte. 

 

DOMSKÄL 
 

Ska Sven Gustafsson dömas för påstått brott? 
 

Nej det ska han inte. Skälen för detta är följande. 

 

Av 8 kap. 21 § 2 st. aktiebolagslagen framgår att en styrelse inte får fatta beslut i ett 

ärende, om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets 

behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Bestämmel-

sen syftar till att tillförsäkra att samtliga enskilda ledamöter, t.ex. anställda styrelse-

representanter eller andra minoritetsrepresentanter, får en möjlighet att utföra sina 

styrelseuppdrag på ett meningsfullt sätt. 

 

Av 30 kap. 1 § 1 st. 3. samma lag framgår att den som uppsåtligen eller av oakt-

samhet bryter mot regeln i 8 kap. 21 § 2 st. döms till böter eller fängelse i högst ett 

år. 

 

Det råder inte någon tvekan om att ledamöterna i SRV:s styrelse redan när Sven 

Gustafsson tog upp frågan vid det informella mötet den 5 februari 2014 var med-

vetna om att det inom styrelsen fanns ett minskat förtroende för Robert Falck. Att så 

18



   

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2015-03-23 

B 16729-14 

 

 

 

 

 

är fallet framgår bl.a. av det som Birgitta Mörk och Staffan Holmberg har berättat. 

Birgitta Mörk har berättat att hon redan i januari 2014 kände till att Sven Gustafsson 

hade bett Robert Falck om att söka ett annat arbete och Staffan Holmberg har sagt 

att Sven Gustafsson tog upp den frågan vid ett möte som de hade den 23 eller 24 

januari samma år. 

 

Att i en sådan situation göra som de socialdemokratiska ledamöterna gjorde vid 

mötet den 5 februari kan inte uppfattas på annat sätt än att de avstått från att delta i 

den diskussion som Sven Gustafsson då ville få till stånd för att avsiktligen undvika 

att få del av ytterligare information i förtroendefrågan. Det sätt som de därefter har 

handlat på fram till och med det extra styrelsemötet den 17 februari förstärker den 

uppfattningen. De socialdemokratiska ledamöternas handlande är anmärkningsvärt 

och visar att de har haft något annat skäl för sitt handlande än en vilja att följa ak-

tiebolagslagens regler om hur ett styrelsearbete bör gå till. Att efteråt komma och 

säga att de saknat ett tillfredsställande underlag innebär i en situation som nu är ak-

tuell inte att de har fråntagits sina möjligheter att utföra sina styrelseuppdrag på ett 

meningsfullt sätt. Det går visserligen att ifrågasätta det sätt på vilket Sven Gustafs-

son har hanterat frågan om avskiljandet av Robert Falck från tjänsten som verkstäl-

lande direktör. Handlandet är dock inte straffbart. Sven Gustafsson ska därför fri-

kännas. 

 

Staten ska stå för försvararkostnaden, som är rimlig. 

 

Sven Gustafsson har rätt till ersättning för sin vittneskostnad, som är rimlig. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400) 

Överklagandet adresseras till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten se-

nast den 13 april 2015. 
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I avgörandet har rådmannen Per Backström med nämnd deltagit. Tingsrätten är 

enig. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 1
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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