
POLISANMÄLAN 

Anmälare: Östersunds Rådhus AB, 556593-7553  

Misstänkt person: Ann-Sofie Andersson, xxxxxx-xxxx 

Händelseförlopp: Ann-Sofie Andersson var styrelseledamot i Östersunds Rådhus AB från i 
vart fall den 1 december 2015 till den 5 februari 2020. I sin egenskap av styrelseledamot i 
Östersunds Rådhus AB har Ann-Sofie Andersson erhållit känslig information rörande 
dotterbolaget Östersundshem AB, 556528-1648.  

Mer specifikt har Ann-Sofie Andersson under perioden den 17 april 2018 till den 5 februari 
2019 erhållit information om den då pågående brottsutredningen mot Östersundshem AB:s 
f.d. vd Daniel Kindberg (Ångermanlands tingsrätts mål B 785-18), om utredningar utförda av 
revisionsfirman Ernst & Young angående Daniel Kindberg och den f.d. vice vd Hans 
Carlsson, en pågående arbetsrättslig tvist mellan Hans Carlsson och Östersundshem AB samt 
en pågående tvist om förtal mellan Daniel Kindberg och tf vd i Östersundshem AB, Christer 
Sundin, och styrelseledamoten i Östersunds Rådhus AB, Unto Järvirova.  

Det har tydliggjorts för Ann-Sofie Andersson att den ovannämnda informationen är känslig 
och att ett röjande kan skada såväl Östersundshem AB:s förutsättningar att nå framgång i 
pågående och potentiella tvister som då pågående förundersökning mot Daniel Kindberg där 
bolaget hade ekonomiska intressen i form av bl.a. skadeståndsanspråk.  

Östersunds Rådhus AB har, genom delfående av förundersökningsprotokoll i Östersunds 
tingsrätt mål B 3223-19, erfarit att det förekommit hemlig telefonavlyssning av Daniel 
Kindbergs telefon. I avskrifter från samtal under juni månad 2018 mellan Ann-Sofie 
Andersson och Daniel Kindberg framgår att Ann-Sofie Andersson till Daniel Kindberg vid 
flera tillfällen lämnat information om ovannämnda förhållanden.  

Enligt Östersunds Rådhus AB mening skyddas informationen av sekretess enligt dels 
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) och dels enligt den lojalitetsplikt som följer av 
aktiebolagslagen (2005:551).  

Enligt Östersunds Rådhus AB:s mening har röjandet även inneburit att Ann-Sofie Andersson 
missbrukat sin förtroendeställning som styrelseledamot, vilket inneburit skada eller i vart fall 
en beaktansvärd risk för skada.   

Östersunds Rådhus AB anger därför brott mot tystnadsplikten, 20 kap. 3 § brottsbalken, och 
trolöshet mot huvudman, 10 kap. 5 § brottsbalken, till åtal.  

Östersunds Rådhus AB vet inte om det förekommit hemlig telefonavlyssning utöver vad som 
framkommit i förundersökningsprotokollet i Östersunds tingsrätt mål B 3223-19 eller om det i 
den utredningen framkommit andra oredovisade uppgifter av betydelse för denna anmälan. 
Östersunds Rådhus AB önskar att förundersökning med anledning av denna anmälan bedrivs 
brett i syfte att utreda alla eventuella brott som kan ha begåtts av Ann-Sofie Andersson utifrån 
sin förtroendeställning.  

 

 

 


