
 

 

 

 

 

 

 

 

RE V I S I O NS R AP P O RT  
 
2011-11-29 Kommunfullmäktige 

Sid 1 (4)  

Dnr:  11REK20  

  

  

  
 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), kommunrevisionen@gavle.se  

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdoku-
mentet ”Riktlinjer för att motverka mutor och be-
stickning i Gävle kommunkoncern”. 

Kommunrevisionen ställde i en revisionsrapport daterad 2011-11-08 ett antal 
frågor till kommunstyrelsen gällande betalning av studie- och konferensresor. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-15 beslutades om ett svar på 
revisionsrapporten. Revisionen erhöll svaret 2011-11-24, bilaga 3. Utöver 
svar på av revisionen ställda frågor lämnade kommunstyrelsen några kom-
mentarer. 
 
Revisionen vill framhålla följande i anledning av kommunstyrelsens svar med 
kommentarer: 
 
Kommunstyrelsen säger ”Furuvik Fastigheter AB har såväl 2009 som 2010 
protokollfört att resorna ska vidtas. Det innebär att nämnda personer också 
förutsatt att Furuvik Fastigheter AB betalat resorna och att kostnaderna för 
dessa bokförts på ett korrekt sätt.” 
Revisionen finner uttalandet märkligt i ljuset av att styrelsens ordförande i 
Furuvik Fastigheter AB vid flera tillfällen dokumenterat konstaterat att betal-
ningen för resorna gjorts av AB Furuviksparken. Styrelsens ordförande har vid 
dessa tillfällen motiverat sin ståndpunkt om varför Furuvik Fastigheter AB 
inte skulle betala resorna. Se bilaga 1och bilaga 2. 
 
Styrelsens ordförande har poängterat att resorna gjorts för Furuvik Fastighe-
ter AB´s räkning och inte för kommunens räkning. För styrelsens ordförande 
är det naturligtvis väsentligt att framhålla detta då hon innehar ordförande-
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posten på AB Furuviksparkens mandat och inte på Gävle kommuns mandat. 
Styrelsens ordförande har alltså innehaft en bisyssla. För att säkerställa att 
resorna inte helt eller till del bekostats av skattemedel förutsätts att aktuella 
deltagare från Gävle kommun också tagit ut semester alternativt beviljats 
tjänstledighet vid resetillfällena. Revisionen har inte gjort någon granskning i 
denna del. Konstateras kan att några styrelsearvoden inte utbetalats från Fu-
ruvik Fastigheter AB under de aktuella åren. 
 
Kommunstyrelsen säger ”Redan dagen efter utkastet till granskningsrapport 
hade uppvisats, redovisades en ny granskningsrapport att föreläggas bolags-
stämman i Furuvik Fastigheter AB. Där fanns anmärkningarna inte kvar. På 
grund av ett missförstånd hur denna senare granskningsrapport skulle upp-
fattas har sedvanlig återkoppling uteblivit.” 
Revisionen finner att det åberopade missförståndet rimligen borde vara un-
danröjt i och med Furuvik Fastigheter AB’s årsstämma 2011-06-14. På stäm-
man togs, enligt uppgift från såväl lekmannarevisorn som Gävle Stadshus AB´s 
ombud vid stämman, frågan om resorna återigen upp.  
 
Frågan om resorna och dess betalning har från revisionens sida lyfts med be-
rörda vid åtta separata tillfällen varav det första var 2011-04-12 då lekmanna-
revisorn tog upp frågan vid ett styrelsemöte i Furuvik Fastigheter AB. Övriga 
tillfällen är: 

• 2011-04-20, mail  
• 2011-04-27, möte 
• 2011-04-28, granskningsrapport 
• 2011-06-14, årsstämma 
• 2011-09-08, möte 
• 2011-10-24, mail 
• 2011-11-08, granskningsrapport 

Revisionens ställningstaganden 
Styrelsens ordförande i Furuvik Fastigheter AB har konsekvent försvarat att 
kostnaderna tagits av ett 100% privatägt företag. Motivet har primärt angetts 
till att motfakturering av motsvarande belopp skulle behöva göras vilket an-
setts som onödigt. Revisionen konstaterar att Furuvik Fastigheter AB såväl 
2009 som 2010 hade egna resurser som vida översteg kostnaderna för resor-
na. Talet om nödvändig motfakturering är alltså inte relevant.  
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Revisionen konstaterar att några överväganden av eventuella skatterättsliga 
konsekvenser för såväl deltagare som betalande aktiebolag inte synes ha 
gjorts.  
 
När faktureringen sedan skedde till Furuvik Fastigheter AB, 2011-11-10, var 
bolaget ett helägt dotterbolag till det privata bolag som i förstone betalat re-
sorna. Då någon skuld för resorna aldrig bokförts i Furuvik Fastigheter AB´s 
räkenskaper under den tid Gävle Stadshus AB var delägare i bolaget kvarstår 
det faktum att resorna betalats av ett till 100% ägt privat aktiebolag. 
 
Någon ändring av styrelsens sammansättning har ännu inte gjorts i Furuvik 
Fastigheter AB trots att bolaget övergått helt i privat ägo 2011-11-09. 
 
Det är revisionens uppfattning att betalningen för resorna inte står i överens-
stämmelse med Gävle kommunkoncerns styrdokument ”Riktlinjer för att mot-
verka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern”. 
 

Väsentliga händelser efter kommunrevisionens rapport till kom-
munstyrelsen 2011-11-08 
Per 2011-11-09 blev Furuvik Fastigheter AB ett helägt dotterbolag till AB Fu-
ruviksparken genom utnyttjande av en år 2004 utställd option. Betalning för 
aktierna skedde samma dag. Köparen har inte hållit någon extra bolagsstäm-
ma i Furuvik Fastigheter AB till följd av förvärvet. Trots att bolaget nu är en 
enhet inom en till 100% privatägd koncern kvarstår  kommunstyrelsens ord-
förande, ett oppositionsråd och chefsjuristen i Gävle kommun som styrelsele-
damöter. Chefsjuristen har rollen som ordförande i bolaget, tillsatt på ägarens 
mandat. 
 
Kommunrevisionen ifrågasätter lämpligheten i dessa uppdrag för de tre be-
rörda på flera grunder: 

• Är ordförandeskapet/styrelseuppdraget förenligt med Gävle kom-
muns regler gällande bisysslor? 

• Är ordförandeskapet/styrelseuppdraget lämpligt med tanke på det 
strikta, personliga, ansvar som styrelseledamöter har enligt aktiebo-
lagslagen? 
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• Kan över huvud taget någon enhet inom Gävle kommunkoncern ha af-
färsmässigt mellanhavande med något bolag inom den koncern där 
Furuvik Fastigheter AB ingår utan det blir fråga om jäv? 

• Hur kommer ordförandeskapet/styrelseuppdraget att arvoderas? 
 
 
Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
Bilaga: 

1. Frågor om tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet ”Rikt-
linjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkon-
cern” 

2. Kopia av mail av 2011-11-10 (vilket tillställdes kommunstyrelsen 
2011-11-10 men som ännu ej (2011-11-28) diarieförts som inkommen 
handling) med kommentarer till mail från 2011-11-09. 

3. Kommunstyrelsens yttrande av 2011-11-15. 



 

 

 

 

 

 

 

 

G R ANS K NI NG S - P M 
 
2011-11-08 Revisorskollegiet 

Sid 1 (5)  

Dnr   

Handläggare: Per Mårsell  

  

  
 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 83 41, Mobil 070-167 54 11 

per.marsell@gavle.se  

 

Frågor om tillämpningen och tillämpligheten av 
styrdokumentet ”Riktlinjer för att motverka mu-
tor och bestickning i Gävle kommunkoncern”. 

1 Bakgrund 
Företrädare för Gävle kommun har 2009 och 2010 deltagit i studie- och konfe-
rensresor vilka bekostats av ett till 100% ägt privat aktiebolag. Rubricerade 
styrdokument av 2008-09-15 föreskriver bland annat hur medarbetare inom 
Gävle kommun skall förhålla sig till erbjudanden om, eller deltagande i aktivi-
teter bekostade av annan än Gävle kommun. 
 
Dokumentet daterat 2008-09-15 är utlagt på Ankaret. Det diarieförda doku-
mentet är daterat 2008-10-15. Skillnaden mellan dokumenten är att det sena-
re har en smärre justering språkligt vilken inte påverkar sakinnehållet. Rikt-
linjerna var en informationspunkt vid Kommunstyrelsens sammanträde 2008-
11-18. 
  

mailto:per.marsell@gavle.se�


  
 Sid 2 (5) 
 
 

   

 

   
 
 
 
 

 

2 Frågeställning 
• Var deltagandet från Gävle kommuns medarbetare i de två resorna 

förenligt med styrdokumentet? 
• I det fall deltagandet anses förenligt med styrdokumentet uppstår frå-

gan om i vilka fall det anses olämpligt att företrädare för Gävle kom-
mun låter sig bjudas på konferens- och studieresor av det privata när-
ingslivet. 
 

Frågan om relevansen i (årligt) deltagande från Gävle kommun i resorna be-
rörs inte. 
 

3 Utdrag ur Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i 
Gävle kommun: 

• Ingen medarbetare i Gävle kommun ska kunna misstänkas för att ha 
låtit sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbe-
te. 

• Bestämmelser om mutor och bestickning omfattar även privat sektor, 
men enligt domstolspraxis blir bedömningen strängare inom offentlig 
sektor, såsom inom en kommun. 

• Medarbetare som sysslar med myndighetsutövning liksom de medar-
betare som sysslar med upphandling och inköp är särskilt integritets-
känsliga. För dessa personer krävs det mindre för att de ska anses ha 
gjort sig skyldiga till mutbrott. 

• Generellt blir en gåva eller förmån otillbörlig om den objektivt sett är 
avsedd att påverka mottagarens tjänsteutövning. 

• Syftet kan vara att göra mottagaren vänligt stämd mot givaren eller att 
skapa en behaglig atmosfär i hopp om att framtida kontakter skall un-
derlättas. 

• Någon faktisk påverkan behöver inte ha skett idet enskilda fallet! Det 
räcker med misstanken om påverkan. Vid misstanke om muta eller be-
stickning görs en samlad bedömning av alla omständigheter i det en-
skilda fallet. 
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• Frågor du kan ställa dig om du erbjuds en gåva eller förmån kan vara: 

o Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig? 
o Finns det koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 
o Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 
o Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den 

som erbjuder förmånen? 
o Vill jag läsa om mig själv och den här förmånen i pressen? 

• Men en otillbörlig gåva kan naturligtvis aldrig bli tillbörlig genom att 
chefen ger sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till dig. 

 
I styrdokumentet ges också exempel på förmåner som är tillämpliga i de flesta 
fall och förmåner som är otillbörliga i de flesta fall. 
Bland exemplen på förmåner som är tillämpliga i de flesta fall sägs: 
 

• Studiebesök, kurser, seminarier, kundträffar och andra utbildningsar-
rangemang förutsatt att utbildnings/informationsmomentet domine-
rar och att innehållet är relevant och seriöst. Eventuella kringarran-
gemang måste vara måttfulla. Ovidkommande nöjesarrangemang får i 
princip inte förekomma. Inbjudan skall vara riktad till arbetsgivaren 
som väljer ut de personer som deltar. Resa och övernattning ska be-
kostas av deltagarens arbetsgivare. 

 
Som en kommentar till de förmåner som är tillbörliga i de flesta fall sägs: 
 

• Personer som ingår i gruppen integritetskänsliga måste dock iaktta en 
större restriktivitet och vara extra försiktig även vad gäller ovanståen-
de gåvor/förmåner. 

4 Fakta om studie- och konferensresorna 2009 och 2010 
Resorna har initialt bekostats av ett privatägt aktiebolag vilket till 50% äger 
aktierna i ett bolag där Gävle kommun indirekt äger resterande 50% (det 
samägda bolaget). 
 
De två medarbetare i Gävle kommun som deltog i resan 2009 är funktionärer i 
det samägda aktiebolaget. I resan 2010 deltog samma två medarbetare i Gävle 
kommun samt ytterligare en, den senare (vars, resa efter påtalande från 
kommunrevisionen, fakturerades Gävle kommun i maj månad 2011) är inte 
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funktionär i det samägda aktiebolaget. Något arvode till funktionärer utgår 
inte i det samägda aktiebolaget. 
 
Enligt massmedia har uppgivits att resorna för Gävle kommuns medarbetare 
betalats av det samägda aktiebolaget. 
 

5 Referat av angivna motiv för att det privatägda aktiebolaget be-
kostat resorna 
Konferensen är bara för medlemmar i den organisation som arrangerar konfe-
rensen. Det samägda bolaget är inte medlem i organisationen. Det privatägda 
bolaget är medlem. 
 
Om det privatägda bolaget skulle fakturera det samägda bolaget för kostna-
derna gällande de två deltagande bolagsfunktionärerna skulle det samägda 
bolaget behöva motfakturera en förhöjd hyra till det privatägda bolaget. En 
motfakturering mellan bolagen syntes onödig. 
 
Det privata aktiebolaget uppdrogs att fakturera kostnaden för den medarbeta-
re i Gävle kommun som inte är funktionär i det samägda aktiebolaget. 
 

6 Revisionens kommentarer  
Hyresavtalet mellan det privatägda aktiebolaget och det samägda aktiebolaget 
torde inte medge  studie- och konferensresor som grund för hyresdebitering. 
 
Det samägda aktiebolaget har vid båda resetillfällena haft möjlighet att ta 
kostnaden utan motfakturering. 
 
Den skattemässiga aspekten på att ett företag står för en kostnad man hävdar  
hänförlig till ett annat företag synes inte ha beaktats (byteshandel och kvitt-
ning är sedan mycket lång tid oförenligt med såväl inkomstskattelagen som 
mervärdeskattelagen). 
 
Gävle kommun bevakade inte att det privata aktiebolaget i rimlig tid fakture-
rade kostnaden för den medarbetare i Gävle kommun som inte är funktionär i 
det samägda aktiebolaget. 
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När faktureringen, efter fråga från kommunrevisionen, skedde från det privata 
aktiebolaget till Gävle kommun attesterades fakturan av berörd medarbetare, 
så kallad självattest. 
 
För de två medarbetare i Gävle kommun som är funktionärer i det samägda 
aktiebolaget har styrdokumentet inte tillämpats vid någon av resorna. 
 
 
Per Mårsell 
Yrkesrevisor 
 
Bilagor: Missiv av 2008-10-29 

Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommun av    
2008-10-15 
Mail med frågor från kommunrevisionen den 19 april 2011 och svar 
den 20 april 2011 
Två mail av den 24 oktober 2011 med begäran om uppgifter 

 



 
 
 

M I S S I V  
 
2011-11-09  
Sid 1 (2)  
Dnr  08KS507-2  
Handläggare  Annica Lidén  
  

  
 

   

K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22. 

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56 

gavle.kommun@gavle.se  

www.gavle.se 

Riktlinjer mot mutor och bestickning 
 
 
 
Riktlinjer mot mutor och bestickning har förtydligats.  
 
Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla ar-

betstagare oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende 

befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. 

 

Verksamma i offentlig sektor har ett särskilt ansvar mot medborgarna. En grund-

förutsättning är att aldrig agera på ett sådant sätt att förtroendet för myndighe-

ters, styrelsers, nämnders eller förvaltningarnas saklighet eller opartiskhet kan 

rubbas.  

 

Det kan konstateras att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den 

offentliga sektorn. Av den anledningen har riktlinjerna mot mutor och bestick-

ning förtydligts. Arbetsgivaren måste vara aktiv med information till anställda 

och förtroendevalda om vad som gäller avseende mutor och bestickning i orga-

nisationen. För att regler och förhållningssätt ska kunna efterlevas måste inne-

hållet vara välkänt på alla nivåer.  
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Kunskap om reglerna förmedlas vid:  

 

• Nyrekrytering 

• Informationsmöten 

• Arbetsplatsträffar 

• Medarbetarens egna ansvar 

 

De reviderade riktlinjerna gäller hela Gävle kommunkoncern. 
 

 

 
Annica Lidén 
Personalchef 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
2008-10-15   
Sid 1 (6)  

  
  

 

   

K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T  

   
Kommunledningskontoret, Gävle kommun, 801 84 Gävle  Besöksadress Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), 026-17 81 45 (dir) Fax 026-17 81 80 Mobil 070-414 00 52 

roger.kimland@gavle.se 

www.gavle.se 

 
Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle 
kommunkoncern 
 
 
Bakgrund och syfte 
Alla medarbetare i Gävle kommun är en del av den offentliga förvaltningen. 
Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i 
deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden 
för all offentlig verksamhet. Vi har därför ett särskilt ansvar för att motverka 
mutor och bestickning inom vår verksamhet. Ingen medarbetare i Gävle kom-
mun ska kunna misstänkas för att ha låtit sig påverkas av ovidkommande öns-
kemål eller hänsyn i sitt arbete. 
 
Dessa riktlinjer har framtagits i syfte att vägleda Gävle kommuns medarbetare 
till ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra för-
måner inom kommunen. Avsikten är att du som anställd ska få en ökad kunskap 
och därigenom bättre förutsättningar att känna igen de situationer som bör 
undvikas när gåvor eller andra förmåner erbjuds dig.  
 
Det är inte möjligt att göra en beskrivning över allt som är tillåtet och otillåtet, 
eftersom varje situation bedöms för sig utifrån flera faktorer.  Det är därför alltid 
upp till dig själv som anställd att bedöma den situation du ställs inför. 
 
 
Vad säger lagen? 
Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla ar-
betstagare oavsett om de är anställda i offentlig förvaltning eller privat tjänst och 
oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtro-
endevalda. 
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Ett mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för 
någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin 
tjänsteutövning. Begäran om en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är 
också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen 
och de sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete. 
 
Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- 
och uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman att få en otill-
börlig förmån är också bestickning. 
 
För att inte riskera att göra sig skyldig till mutbrott måste den anställde ofta ak-
tivt tacka nej. Det räcker således inte med att inte tacka ja. Gåvan eller förmånen 
behöver inte ha fullbordats, det räcker med att man accepterar ett erbjudande. 
 
En muta kan ges såväl före och under som efter anställningen. Någon som ger 
dig en gåva innan du tillträder en tjänst, kan ha syftet att gåvan ska påverka dig 
att sedan gynna honom i tjänsten. På samma sätt kan den som vet med sig att en 
belöning är att förvänta efter pension, lockas att gynna någon under tjänsteutöv-
ningen. 
 
Bestämmelserna om mutor och bestickning omfattar även privat sektor, men 
enligt domstolspraxis blir bedömningen strängare inom offentlig sektor, såsom 
inom en kommun. 
 
Förutom arbetstagaren själv, kan arbetstagarens närstående, såsom hustru, sam-
bo, barn och föräldrar åtalas för mutbrott. 
 
Den som gör sig skyldig till mutbrott eller bestickning kan dömas till böter eller 
fängelse högst två år, vid grovt mutbrott maximalt sex år. Till detta kommer 
eventuella arbetsrättsliga konsekvenser; i sista hand uppsägning eller avsked. 
Bestickaren och muttagaren kan också bli skadeståndsskyldig gentemot mottaga-
rens arbetsgivare. 
 
 
Särskilt integritetskänsliga medarbetare 
Medarbetare som sysslar med myndighetsutövning (t.ex. beslutar om förmån 
eller förpliktelse gentemot enskilda, såsom vid tillståndsgivning och inspektion 
eller kontroll), liksom de medarbetare som sysslar med upphandling och inköp 
är särskilt integritetskänsliga. För dessa personer krävs det mindre för att de ska 
anses ha gjort sig skyldiga till mutbrott. 
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Även medarbetare inom vård och omsorg anses särskilt utsatta för mutförsök. 
Socialstyrelsen har därför gett ut rekommendationer om gåvor och testamenten 
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Dessa ska tillämpas inom kommu-
nen. Där står det bl.a.: 

• För hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens del innebär detta att 
vårdpersonalen får ta emot gåvor av en vårdtagare endast under förut-
sättning att gåvans art och omständigheterna vid dess överlämnande inte 
kan ge anledning till antagande eller misstanke om särbehandling av 
vårdtagaren. För att förtroendet för hälso- och sjukvården samt social-
tjänsten skall upprätthållas är det av största betydelse att vårdpersonalen 
beaktar kravet på lika vård för alla, utan att personalen förväntar sig sär-
skild erkänsla för detta. Det får inte vara så att vårdtagare får intryck av 
att det krävs gåvor till personalen för att få den vård man är berättigad 
till. På grund av kundens beroendeställning ska heller inga affärer före-
komma mellan kund och personal. 

• Generellt sett torde det vara uteslutet att vårdpersonalen tar emot ett tes-
tamentariskt förordnande från en vårdtagare. Detta gäller även om vård-
personalen inte medverkat vid upprättandet av testamentet eller ens känt 
till det före testators död, dvs. den som testamenterar. 

• Vårdpersonalen på en inrättning där vårdtagaren vårdas bör inte med-
verka vid upprättandet av en vårdtagares testamente. Det är heller inte 
lämpligt att vårdpersonalen generellt ställer upp som testamentsvittnen. 
Tvärt om bör personalen i frågor av detta slag hänvisa vårdtagaren till en 
advokat eller annan sakkunnig på området. Den hjälp som vårdpersona-
len kan ge vårdtagaren bör inskränkas till att leta reda på telefonnum-
mer, adresser m.m. 

 
När kan en gåva eller förmån ges utan att det blir en muta. Vad gör 
ett givande/mottagande otillåtet? 
Varje tänkbart givande respektive mottagande är inte otillåtet. Det krävs att gå-
van eller förmånen är ”otillbörlig”. Otillbörlig blir gåvan eller förmånen om den 
ges med det uttryckliga villkoret att mottagaren i sin tjänsteutövning ska handla 
på ett visst sätt. Men sådana uttryckliga villkor saknas för det mesta. Generellt 
blir en gåva eller förmån otillbörlig om den objektivt sett är avsedd att påverka 
mottagarens tjänsteutövning.  
 
Syftet kan vara att göra mottagaren vänligt stämd mot givaren eller att skapa en 
behaglig atmosfär i hopp om att framtida kontakter skall underlättas. Den ska 
alltså kunna antas framkalla tacksamhet hos mottagaren, eller en känsla av 
”skyldighet” att återgälda den. Någon faktisk påverkan behöver inte ha skett i 
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det enskilda fallet! Det räcker med misstanken om påverkan. Vid misstanke om 
muta eller bestickning görs en samlad bedömning av alla omständigheter i det 
enskilda fallet. Därför är det möjligt att det i en viss situation kan vara brottsligt 
när en person mottar en gåva, medan det för en annan person, i en annan situa-
tion, inte är brottsligt att motta samma föremål. 
 
Du har alltid ett eget ansvar att bedöma situationen och vad du kan ta emot eller 
ska tacka nej till. Omständigheterna i det enskilda fallet känner du bäst till själv. 
 
Frågor du kan ställa dig om du erbjuds en gåva eller förmån kan vara: 

• Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig? 
• Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 
• Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 
• Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som 

erbjuder förmånen? 
• Vill jag läsa om mig själv och den här förmånen i pressen? 

 
Ytterligare råd är följande: 

• Ta för vana att tala med din chef när du erbjuds en förmån i tjänsten. 
Prata gärna även med dina kollegor. Det innebär att du är öppen med 
vad som erbjudits dig och, särskilt vid tveksamhet om vad som är god-
tagbart och inte, att du tänker igenom erbjudandet grundligare. Men en 
otillbörlig gåva kan naturligtvis aldrig bli tillbörlig genom att chefen ger 
sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till dig. Detsamma gäller 
vid testamentariskt förordnande. Kom ihåg att ställningstagandet alltid 
är ditt eget! 

• Om din make/maka/sambo omfattas av förmånen är risken stor att för-
månen skall anses otillbörlig och därmed komma att bedömas som muta. 
Därför skall ett sådant erbjudande avvisas. 

• Vid tveksamhet avvisa/skicka tillbaka erbjudandet/gåvan omgående! Då 
kan du inte göra dig skyldig till mutbrott. En gåva du avstått ifrån behö-
ver du aldrig ångra! 

• Om det skulle hända att du någon gång erbjuds en gåva som egentligen 
är för dyrbar att ta emot men där sedvanligt umgänge förutsätter att den 
tas emot så lämna gåvan till din chef som får besluta om hur förvalt-
ningen eller bolaget ska ta hand om den. 
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Exempel 
Exempel på förmåner som är tillbörliga i de flesta fall

• Enklare reklamartiklar o d; pennor, almanackor, nyckelringar med be-
gränsat värde. 

: 

• Enklare arbetsluncher/fika vid enstaka tillfällen, under förutsättning 
att de sker som ett naturligt led i tjänsteutövningen eller är ett uttryck 
för allmänt godtagbara umgängesformer.  

• Måttfulla uppvaktningar vid högtidsdagar, jul och sjukdom. 
• Studiebesök, kurser, seminarier, kundträffar och andra utbildningsarran-

gemang förutsatt att utbildnings/informationsmomentet dominerar och 
att innehållet är relevant och seriöst. Eventuella kringarrangemang måste 
vara måttfulla. Ovidkommande nöjesarrangemang får i princip inte före-
komma. Inbjudan skall vara riktad till arbetsgivaren som väljer ut de 
personer som deltar. Resa och övernattning ska bekostas av deltagarens 
arbetsgivare. 

• Enklare blommor och bakverk vid enstaka tillfälle. Gåvan skall göras 
tillgänglig för alla medarbetare vid enheten/arbetsplatsen. Ges dessa gå-
vor upprepade gånger från samma person ska de inte tas emot. 

• Kulturella och sportsliga arrangemang om de uppfyller kraven på öp-
penhet, måttfullhet och ett begränsat nettovärde. 

 
Personer som ingår i gruppen integritetskänsliga måste dock iaktta en större 
restriktivitet och vara extra försiktig även vad gäller ovanstående gå-
vor/förmåner. 
 
Exempel på förmåner som är otillbörliga i de flesta fall

• Exklusiva måltider, fester och andra evenemang. 
: 

• Resor inklusive kost/logi, även om de sker under fritiden. 
• Fritidsförmåner, såsom lån av sommarstuga, båt mm på förmånliga 

villkor. 
• Rabatter som ges av dem som arbetsgivaren har affärer med och som 

inte erbjuds alla anställda. 
• Kontanter, värdepapper och lån liksom efterskänkande av lån och/eller 

räntor, presentkort, lotter, sidoleveranser av varor, provisioner, premier, 
gratisprenumerationer samt kreditkort, borgensåtaganden och skuldtäck-
ning. 

• Gåvor till och testamenten till förmån för hemtjänst- och vårdpersonal. 
• Tjänster t.ex. reparation av bil eller hus 
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Om mutbrott eller bestickning misstänks eller upptäcks 
En medarbetare som fått erbjudande om otillbörlig gåva eller förmån skall med-
dela detta till sin närmaste chef. 
 
Misstänker någon att någon annan fått eller blivit erbjuden en otillbörlig gåva 
eller förmån skall detta anmälas till närmaste chef. 
 
Misstänker någon att någon annan erbjuder eller erbjudit en otillbörlig gåva eller 
förmån, bestickning, skall detta anmälas till närmaste chef. 
 
 
Övrigt 
Varje förvaltning kan ytterligare anpassa dessa riktlinjer utifrån den egna verk-
samheten. 
 
Det är varje chefs ansvar att informera sina medarbetare om dessa riktlinjer. 
Detta görs lämpligen på chefsmöten arbetsplatsträffar och i samband med intro-
duktion. Särskilt integritetskänsliga medarbetare bör informeras återkommande. 
Om det anses nödvändigt kan informationen kvitteras av den anställde. 
 
 
 
 
 
 
 



Från: Lundberg, Henry
Till: Mårsell, Per; Beckman-Ljung, Gunilla
Ärende: VB: FFAB inför mötet den 27/4
Datum: den 20 april 2011 13:41:23
Bilagor: bolagsstämma extra10.doc

bolagsstämma 10.doc
prot feb10.doc
protdec10.doc
protjuni10.doc
protsept10.doc
bolagsstämma 10,extra 1 juli.doc

 
 
Från: Åleskog, Helén 
Skickat: den 20 april 2011 13:12
Till: Lundberg, Henry; Widorson, Tom
Kopia: Malmlöf, Nils; Åleskog, Helén
Ämne: SV: FFAB inför mötet den 27/4
 
Hej, svar på frågor enligt nedan samt kopior på samtliga protokoll från 2010.
 
Helén Åleskog
 
 

Från: Lundberg, Henry
Skickat: den 19 april 2011 13:59
Till: Widorson, Tom; Åleskog, Helén
Kopia: Malmlöf, Nils
Ämne: FFAB inför mötet den 27/4

Hej!
Lekmannarevisorn i FFAB har givit mig i uppdrag att reda ut sakläget i vissa frågor
inför mötet den 27/4:

1.    Vilka styrelseledamöter i FFAB deltog i studieresan till USA 2009?
 
Tom Widorsson, Helén Åleskog, Carina Blank och Ingemar Westin
2.    Hur bekostades dessa resor?
 
Av Furuvik Fastighets AB, genom AB Furuviksparken då det är parken som är

medlem i IAAPA(Konferensen är bara för medlemmar). En motfakturering
mellan bolagen syntes onödig då kostnaden för parken skulle bli en förhöjd
hyra.

 
3.    Vilka styrelseledamöter deltog i motsvarande resa 2010?
Carina Blank, Helen Åleskog, Tom Widorson
 
4.    Hur bekostades dessa resor?
Av Furuvik Fastighets AB, genom AB Furuviksparken då det är parken som är

medlem i IAAPA
(Konferensen är bara för medlemmar). En motfakturering mellan bolagen
syntes onödig då kostnaden för parken skulle bli en förhöjd hyra.

 
5.    Även Tove Elvelid deltog 2010, hur bekostades hennes resa?
AB Furuviksparken uppdrogs att fakturera Gävle Kommun för Tove Elvelids

kostnader.
 
Det vore ytterst värdefullt om jag kunde få ett svar dessa frågor innan påsk så att
mötet den 27:e inte fastnar i sakfrågor.

mailto:/O=GAVLE KOMMUN/OU=GAVLE/CN=RECIPIENTS/CN=B1HL
mailto:per.marsell@gavle.se
mailto:Gunilla.Beckman-Ljung@gavle.se
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2010-02-16                                                              organisationsnummer 556408-9943

Protokoll från extra bolagsstämma i Furuvik Fastigheter AB 

den 16 februari  2010  

Närvarande: Helén Åleskog, Tom Widorson, Per Johansson


§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman 

Stämman öppnades av Helén Åleskog som därefter utsågs till ordförande för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd samt val av justeringsmän


Aktierna i bolaget, sammanlagt 31 000 stycken, företräddes av aktieägarna enligt följande

Tom Widorson företrädde AB Furuviksparkens 15 500 aktier motsvarande samma antal röster


Per Johansson företrädde Gävle Stadshus ABs 15 500 aktier motsvarande samma antal röster


Förteckningen godkändes som röstlängd och ombuden valdes till justeringsmän. 

§ 3 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ägarombuden förklarade stämman vara utlyst i behörig ordning.


§ 4 Godkännande av dagordning

Ägarombuden godkände dagordningen.


§ 5 Val av auktoriserad revisor

Per Mårsell har tidigare valts till revisor i bolaget. Per Mårsell har lämnat sin anställning vid KPMG Bohlins AB och har tillträtt en anställning i Gävle kommun. Då Per Mårsell på grund härav (jmf 9 kap 12 § ABL) inte längre kan inne ha uppdrag som revisor i Furuvik Fastigheter AB måste ny revisor utses.


Till ny revisor utsågs Lilly Englund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle.

§ 6 Stämman avslutas


Då inga fler ärenden fanns att behandla avslutades bolagsstämman.   

Vid protokollet                                    Justeras                                    Justeras


Helén Åleskog                                     Tom Widorson                        Per Johansson    
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2010-06-21                                                                    Styrelsen för Furuvik Fastigheter AB                

Protokoll från årsstämma i Furuvik Fastigheter AB 

den 21 juni  2010, kl 9.30 i Stadshuset, Gävle 

Närvarande: Helén Åleskog, Tom Widorsson, Per-Åke Fredriksson  

· Tom Widorsson företrädde AB Furuviksparkens 15 500 aktier motsvarande samma antal röster


· Per-Åke Fredriksson företrädde Gävle Stadshus ABs 15 500 aktier motsvarande samma antal röster


§ 1-2 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Stämman öppnades av Helén Åleskog som därefter utsågs till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktierna i bolaget, sammanlagt 31 000 stycken, företräddes enligt ovan av Tom Widorsson och Per-Åke Fredriksson som ombud, vilket godkändes som röstlängd. 

§ 4 Val av justeringsmän

Per- Åke Fredriksson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ägarombuden förklarade stämman vara utlyst i behörig ordning.


§ 6 Godkännande av dagordning

Ägarombuden godkände dagordningen.


§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för räkenskapsåret 2009 framlades. 

Ordföranden gjorde en tillbakablick över det gångna verksamhetsåret.


§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdispositioner, ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.


Stämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisningen.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden


Auktoriserad revisor arvoderas enligt löpande räkning.


Lekmannarevisor arvoderas av Gävle kommun.

§ 10 Val av styrelse och revisor

För tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsåg stämman, i enlighet med kommunfullmäktiges i Gävle beslut såvitt gäller kommunens representanter, följande ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Carina Blank, ordinarie (Gävle kommun) 

Inger Källgren Sawela, ordinarie (Gävle kommun)


Anna Östman, suppleant (Gävle kommun)


Tom Widorson, ordinarie (AB Furuviksparken)


Ingemar Westin, ordinarie (AB Furuviksparken)

Johnny Persson, suppleant (AB Furuviksparken)


Helén Åleskog, ordinarie (parterna gemensamt)

Kommunfullmäktige i Gävle har till lekmannarevisor utsett Nils Malmlöf (mp). 


§ 11 Stämmans avslutande


Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet                                                                 Justeras

Helén Åleskog                                                                  Per-Åke Fredriksson
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2010-02-10                                                                     Styrelsen för Furuvik Fastigheter AB                

Protokoll från styrelsemöte i Furuvik Fastigheter AB 

(nr 1/2010)

Närvarande: Helén Åleskog, Tom Widorson, Carina Blank, Inger Källgren-Sawela, Ingemar Westin, Jan Johansson 

Elin Strandberg, LRF Konsult


§ 13 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnas av Helén Åleskog varefter dagordningen godkänns.

§ 14Val av justerare

Tom Widorson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


§ 15 Uppföljning ekonomi/resultat 2009

Elin Strandberg redovisar resultat, balans- och likviditetsrapport för fastighetsbolaget, bilaga. Även parbolagets ekonomiska läge redovisas.

§ 16 Info studiebesök USA – erfarenheter och fortsättning, Furuvik 2015


Erfarenheter och lärdomar från studiebesök och deltagande vid IIAPs årliga konferens diskuteras. 


Måldokumentet ”Furuvik 2010” och det som hänt i fastighets- och parkbolaget sedan dess bygger till stora delar på de erfarenheter som inhämtats vid IAAPAs årliga kongress och studiebesök vid Disneys anläggningar i Orlando. Den tematisering som gjorts i parken senare år, och de investeringar fastighetsbolaget gjort, är inspirerade främst av Disneys Animal Kingdom i Orlando. 


Oaktat om parkbolaget utnyttjar optionen eller inte är det viktigt att såväl fastighetsbolaget som parkbolaget har en gemensam bild av den framtida utvecklingen på åtminstone 5 års sikt. Ett måldokument som sträcker sig endast till 2012 blir för kort planeringsperiod.


”Furuvik 2015” är under utarbetande och ett första utkast kommer att vara klart de närmaste veckorna. Målbilden är ”Sveriges första megaresort”, en trend som är mycket tydlig för parkutvecklingen i USA.


§ 17 Investeringar för FFAB 2010

Aktuella investeringar är fortsatt utbyggnad av poolområdet, etapp 2. Investeringen är beräknad till 5 mnkr. För att finansiera densamma krävs upptagande av nytt lån, uttag av nytt pantbrev och GSABs godkännande att göra så.

Styrelsen beslutar att godkänna tänkt investering och uppdra åt VD att göra bankförfrågan.

§ 18 Detaljplaneläget


Banverket har tillgodosett kommunens synpunkter vad gäller dubbelspåret, se bilaga nyhetsbrev.


Detaljplanearbetet för camping i Sandvik kommer att återupptas. Anders Blomgren tekniska kontoret är sammankallande.


Detaljplanen för konferens/konferensboende har fortfarande inte vunnit laga kraft. 

§19 Information i GSAB, ställningstagande till optionen

Fastighetsbolaget har haft information i GSAB såväl den 25 juni 2009 som den 6 oktober 2009.  GSAB förväntar sig ytterligare redogörelse vad gäller ställningstagande till utnyttjande av optionen.

Furuvik Management som äger AB Furuviksparken meddelar att de inte har fn inte för avsikt att utnyttja optionen. 


Fastighetsbolaget delar bedömningen att det är gynnsamt för båda parter att följas åt en ytterligare tid framåt. Optionen förfaller i mars 2010.  


§ 20 Extra bolagsstämma, val av ny revisor


Eftersom Per Mårsell numera har anställning som revisor i kommunen behöver ny auktoriserad revisor utses i fastighetsbolaget. Nytt förslag på revisor är Lilly Englund, Öhrlings PWC.


§ 21 Nästa sammanträde


Nästa sammanträde kommer att hållas19 maj, följt av årsstämma. 

§ 22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet                                                                   Justeras 


Helén Åleskog                                                                    Tom Widorson
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2010-12-02                                                                  Styrelsen för Furuvik Fastigheter AB                

Protokoll från styrelsemöte i Furuvik Fastigheter AB den 2 december 2010 på Furuviks Brygga

(nr 5/2010)

Närvarande: Helén Åleskog, Tom Widorson, Jan Roy, Carina Blank, Inger Källgren – Sawela. Vid mötet närvarade också Nils Malmlöf.

§ 12Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnas av Helén Åleskog varefter dagordningen godkänns.

§ 13Val av justerare

Tom Widorson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


§ 14 Uppföljning ekonomi 2010

Det ekonomiska läget i fastighetsbolaget följer budget. Numera efter Parks & Resorts förvärv är det inte lika angeläget att följa AB Furuviksparkens ekonomiska läge vad gäller såväl resultat som balans och likviditet.  

 § 15 Investeringar i Furuviksparken inför 2011- investeringsåtagande GSAB

Parks & Resorts kommer att investera minst 25 mnkr i parken inför 2011. Dessutom görs underhållsåtgärder för ca 6 mnkr. Investeringarna görs i såväl fast som lös egendom, varav ca 10 mnkr i fast egendom. Därutöver kommer stora satsningar på underhållning att göras säsongen 2011. 


Samtliga investeringar finansieras av Parks & Resorts. 

§ 16 Information om utkast revisionsrapport angående GSABs hantering av det villkorade aktieägartillskottet i samband med ägarbytet av AB Furuviksparken


Tidigare revisorn i fastighetsbolaget, numera revisorsbiträde till Gävle kommuns lekmannarevisorer Per Mårsell, har upprättat ett utkast till revisionsrapport där GSABs hantering av det villkorade aktieägartillskottet i samband med ägarbytet av AB Furuviksparken ifrågasätts.


Såväl fasighetsbolaget som GSAB verkställer GSABs beslut och hanterar nya investeringar i fastighetsbolaget och finansieringen av dessa i enlighet med det investeringsåtagande som Parks & Resorts lämnat.  

§ 17 Detaljplaneläget Sandvik

Detaljplanen för Furuviks konferens vann äntligen laga kraft den 16 september då Regeringen avslog de sista möjliga överklagandena.

Byggnads- och miljönämnden beslutade den 27 oktober att anta detaljplan för Furuviks camping. Planen har ritats under ledning av Petter Jonegård, planchef och Anders Blomgren från tekniska kontoret har varit sammankallande av alla intressenter. Tom Widorsson och Helén Åleskog har deltagit aktivt i arbetet och bevakat såväl fastighetsbolagets som parkbolagets intressen.

§ 18 Information om studiebesök vid IIAPA

Såväl parkbesök som de olika seminarierna gav fördjupad kunskap och inspiration inför framtiden. Två möten med Parks & Resorts huvudägare Johan Tidstrand stod också på agendan.


En hel dag ägnades åt besök vid olika hotell- och konferensanläggningar. Vid styrelsemötet visades ett bildspel över dessa besök kopplat till den detaljplan för konferens- och konferensboende/hotell i Sandvik som numera vunnit laga kraft.  

§19 Extra bolagsstämma

AB Furuviksparken har till ny suppleant i fastighetsbolaget utsett Mattias Banker. Extra bolagsstämma för val av Mattias Banker ska genomföras.  

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Under sammanträdet gjordes avbrott för pressinformation från Parks & Resorts och AB Furuviksparken om nyheter på gång i Furuviksparken inför 2011, se bilaga. 

Vid protokollet                                                                   Justeras 


Helén Åleskog                                                                    Tom Widorson
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2010-06-21                                                                    Styrelsen för Furuvik Fastigheter AB                

Protokoll från styrelsemöte i Furuvik Fastigheter AB 

(nr 3/2010)

Per capsulam

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnas av Helén Åleskog varefter dagordningen godkänns.

§ 2 Val av justerare

Tom Widorson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


§ 3 Bolagsstämmans styrelseval – styrelsens val av ordförande


Bolagsstämman har denna dag intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma utsett följande ledamöter och suppleanter


Helén Åleskog, ordinarie


Carina Blank, ordinarie


Inger Källgren-Sawela, ordinarie


Tom Widorson, ordinarie


Ingemar Westin, ordinarie


Anna Östman, suppleant


Johnny Persson, suppleant


Styrelsen väljer Helén Åleskog till ordförande. Firma tecknas som tidigare.


§ 4 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklara sammanträdet avslutat.

Vid protokollet                                                                   Justeras 


Helén Åleskog                                                                    Tom Widorson
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2010-09-02                                                               Styrelsen för Furuvik Fastigheter AB                

Protokoll från styrelsemöte i Furuvik Fastigheter AB den 2 september 2011 i Stadshuset 

(nr 4/2010)

Styrelsemötet hade föregåtts av information för nya delägaren i fastighetsbolaget om Gävle kommun, planeringsarbetet i Furuvik och det pågående arbetet med turismstrategin. Deltagare var Jan Roy, Göran Arnell, Helén Åleskog, Anna Östman och Tove Elvelid.  

Närvarande: Helén Åleskog, Tom Widorson, Jan Roy, Carina Blank, Anna Östman  

§ 5 Mötets öppnande och godkännande av dagordning

Mötet öppnas av Helén Åleskog varefter dagordningen godkänns.

§ 6 Val av justerare

Tom Widorson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


§ 7 Presentation och välkomnande av ny ägare till AB Furuviksparken


Den 1 juli förvärvades AB Furuviksparken av Parks & Resorts Scandinavia AB. Parks & Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin med ägande av Gröna Lund, Kolmårdens Djurpark, Vildmarkshotellet och Skara Sommarland. I och med förvärvet av AB Furuviksparken blev Parks & Resorts även delägare till 50 % av aktierna i Furuvik Fastigheter AB.

Nya ledamöter i fastighetsbolaget är Parks & Resorts koncern VD Jan Roy och dess ekonomichef Mats Rosén.


Styrelsen välkomnar nye ägaren och hoppas på ett gott samarbete framöver.


§ 8 Fastighetsbolagets roll framöver och investeringsåtagande gentemot GSAB

Parks & Resorts hade flera motiv för att förvärva Furuviksparken. Parken har en tydlig potential och ett tydligt koncept. Det finns nationell potential i varumärket. Det är en familjepark med gamla anor. Det finns synergipotential med Parks & Resorts övriga verksamheter samtidigt som Furuvik geografiskt inte ligger i direkt konkurrens. Gävle har destinationspotential.

Parks & Resorts har för avsikt att utveckla Furuviksparken mot ett fördubblat besökarantal.


I enlighet med investeringsåtagandet gentemot GSAB kommer Parks & Resorts att själva finansiera framtida investeringar i fastighetsbolaget. Redan inför 2011 planeras vissa investeringar och när de lärt känna parken ytterligare kommer en långsiktig plan att tas fram.  

§ 9 VD rapporter

VD redovisar ekonomiska läget, utfall investeringen i poolområdet, bank – och försäkringsläget.

§ 10 Övrigt

Den sedan tidigare upprättade och kompletterade arbetsordningen med VD instruktion ska fortsätta att gälla.

IAAPA s årliga kongress hålls i Orlando den 14 – 19 november. Bolaget kommer att representeras vid kongressen.

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet                                                                   Justeras 


Helén Åleskog                                                                    Tom Widorson
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2010-07-01                                                                    Styrelsen för Furuvik Fastigheter AB                

Protokoll från extra bolagsstämma i Furuvik Fastigheter AB 

den 1 juli 2010 på Furuviks Brygga i Sandvik   

Närvarande: Helén Åleskog, Jan Roy, Carina Blank  

· Jan Roy företrädde AB Furuviksparkens 15 500 aktier motsvarande samma antal röster


· Carina Blank företrädde Gävle Stadshus ABs 15 500 aktier motsvarande samma antal röster


§ 1-2 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Stämman öppnades av Helén Åleskog som därefter utsågs till ordförande för stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Aktierna i bolaget, sammanlagt 31 000 stycken, företräddes enligt ovan av Jan Roy och Carina Blank som ombud, vilket godkändes som röstlängd. 

§ 4 Val av justeringsmän

Ägarombuden utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ägarombuden förklarade stämman vara utlyst i behörig ordning.


Stämman har utlysts i anledning av att AB Furuviksparken denna dag bytt ägare genom att Parks & Resorts Scandinavia AB förvärvat samtliga aktier i bolaget. 

§ 6 Godkännande av dagordning

Ägarombuden godkände dagordningen.

§ 10 Val av styrelse och auktoriserad revisor

Till ny ordinarie ledamot istället för Ingemar Westin utser stämman Jan Roy, koncernchef Parks & Resorts och till ny suppleant istället för Johnny Persson utser stämman Mats Rosén, CFO Parks & Resorts.

För tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utsåg årsstämman den 21 juni 2010  följande ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som kvarstår

Carina Blank, ordinarie (Gävle kommun) 

Inger Källgren Sawela, ordinarie (Gävle kommun)


Anna Östman, suppleant (Gävle kommun)


Tom Widorson, ordinarie (AB Furuviksparken)


Helén Åleskog, ordinarie (parterna gemensamt)

Kommunfullmäktige i Gävle har till lekmannarevisor utsett Nils Malmlöf (mp). 


Till ny auktoriserad revisor istället för Lilly Englund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, utser stämman Åsa Wirén Linder, KPMG. 


§ 11 Stämmans avslutande


Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet                                                                 

Helén Åleskog


Justeras

Jan Roy                                                                        Carina Blank
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/Henry
 
Henry Lundberg
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Från: Beckman-Ljung, Gunilla
Till: Widorson, Tom; Åleskog, Helén
Kopia: Blank, Carina; Nils Malmlöf
Ärende: Uppföljning granskningsrapport Furuvik Fastigheter AB
Datum: den 24 oktober 2011 10:12:00

Helén Åleskog
Tom Widorsson
 
Lekmannarevisor Nils Malmlöf har gett mig i uppdrag att fullfölja den granskning av
resekostnader som påbörjades 2010.
 
Vi konstaterar att resekostnader har fakturerats från AB Furuviksparken till kommunen
för turistchef Tove Elvelinds deltagande i
resan hösten 2010 till USA. Detta har vi kunnat verifiera i kommunens
redovisningssystem.
 
Vi vill nu ha kopior av de fakturor som AB Furuviksparken sänt till Gävle
kommun alternativt Furuvik Fastigheter AB avseende kostnaderna för
Helén Åleskogs och Carina Blanks deltagande i studieresor till USA 2009 och 2010. I
det fall fakturorna ställts till Furuvik Fastigheter AB behöver vi också utdrag ur
redovisningen som styrker betalning.
 
Dessa handlingar kan skickas per post eller som filer via e-post och vi vill ha
materialet senast 3 november 2011.
 
Tack på förhand!
 
Gunilla Beckman Ljung 
Revisionschef
 
Revisionskontoret 
Gävle kommun 
801 84  GÄVLE
Tel: 026-17 94 92 
Mobil: 070-414 27 11 
E-post: gunilla.beckman-ljung@gavle.se
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Från: Beckman-Ljung, Gunilla
Till: Åleskog, Helén
Ärende: VB: Uppföljning granskningsrapport Furuvik Fastigheter AB
Datum: den 24 oktober 2011 11:03:00

Hej Helén!
Tom är bortrest. Han hänvisar till Eva Jonsson. Det är en person jag inte haft kontakt
med och jag vet inte vilken position hon har i företaget.
Därför går jag ett steg upp istället och vänder jag mig direkt till dig och undrar om du
kan initiera att vi får de uppgifter vi behöver.
 
Revisorskollegiet har ett möte 2011-11-08 där vi ska gå igenom läget inom
företagssektorn. Då kommer även denna fråga upp.
Vi behöver få bekräftat om fakturering gjorts innan dess. Som jag skrev i det tidigare
mailet gäller det:
 
Vi vill nu ha kopior av de fakturor som AB Furuviksparken sänt till Gävle
kommun alternativt Furuvik Fastigheter AB avseende kostnaderna för
Helén Åleskogs och Carina Blanks deltagande i studieresor till USA 2009 och 2010.
I det fall fakturorna ställts till Furuvik Fastigheter AB behöver vi också utdrag ur
redovisningen som styrker betalning.
 
Dessa handlingar kan skickas per post eller som filer via e-post och vi vill ha
materialet senast 3 november 2011.
 
Tack på förhand!
 
Gunilla Beckman Ljung 
Revisionschef
 
Revisionskontoret 
Gävle kommun 
801 84  GÄVLE
Tel: 026-17 94 92 
Mobil: 070-414 27 11 
E-post: gunilla.beckman-ljung@gavle.se
 
 
 
 
Från: Tom Widorson [mailto:Tom.Widorson@furuvik.se] 
Skickat: den 24 oktober 2011 10:13
Till: Beckman-Ljung, Gunilla
Ämne: Frånvaro: Uppföljning granskningsrapport Furuvik Fastigheter AB
 
Tack för ditt mail.
Under tiden 19/10 - 7/11 befinner jag mig på semester utan tillgång till mail eller telefon.
Är det akut och gäller Furuvik, ring istället Eva Jonsson 026-177305 för vidare hjälp.
Jag är tillbaka den 8/11, vi hörs därefter.
Mvh // Tom
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