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Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över kommunägda bolag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsen svar på 
granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt över kommunägda bolag.  

Bakgrund 
På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har Ernst & Young (EY) genom-
fört en granskning av hur kommunstyrelsen bedriver uppsikt över kommunens 
bolag. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen uppsikt av 
bolagen utövas på ett ändamålsenligt sätt. Revisorernas sammanfattande be-
dömning är att uppsiktsplikten endast delvis utövas ändamålsenligt. 
 

Yttrande 
Av revisionsrapporten framgår fyra kriterier för att utövandet av uppsiktsplik-
ten ska ske på ett effektivt sätt. Kommunstyrelsen bedöms uppfylla samtliga 
kriterier och har en ändamålsenlig uppsiktsplikt. 
 
Hur uppsiktsplikten över dem kommunala bolagen ska bedrivas framgår av 
beslutade dokument såsom reglemente, ägardirektiv, bolagsordningar, rappor-
teringsrutiner och rapporteringsverktyg. Därtill finns ett flertal olika forum för 
dialog. Processen för uppföljning framgår i verksamhetsplanen med budget. 
Då informationen finns i ett flertal olika dokument skulle en förbättringsåtgärd 
kunna vara att dokumentera rutinen och därmed samla all information på ett 
ställe. Vår bedömning är att en tydlig rutin är att föredra framför en dokumen-
terad strategi, som efterfrågas i granskningsrapporten.  
 
I revisionsrapporten påpekas att det är hela kommunstyrelsen som har upp-
siktsplikt över bolagen, vi är helt eniga med revisorerna om detta. De person-
unioner som etablerats genom att ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
också är ledamöter i Kalmar Kommunbolag AB:s styrelse bidrar till att inform-
ationen finns inom kommunstyrelsen om något ärende skulle komma upp som 
berör bolagen. Vi vidhåller att den rapportering som sker till hela kommunsty-
relsen enligt fastställd plan för ekonomi- och verksamhetsuppföljning är till-
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räcklig. Dock kan vi bli tydligare med att klargöra för kommunstyrelsen att 
denna information får dem som en del i sin uppsiktsplikt över bolagen. Detta 
kan ske både som inledning på informationen och som en del i protokollen. 
 
Som framgår av revisionsrapporten så redogör dotterbolagen för sin verksam-
het på kommunstyrelsen. Vi kommer då att ange tydligt både i inledningen till 
anförandet och i protokollet att detta görs som en del i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över bolagen. Självklart kommer kommunstyrelsen att styra vil-
ken information och i vilken form informationen ska lämnas för att säkerställa 
en effektiv och ändamålsenlig rapportering. Detta är rutin för samtliga ärenden 
på kommunstyrelsen. 
 
Av revisionsrapportern framgår att revisorerna anser att bolagens styrelsepro-
tokoll är en viktig informationskälla för att följa bolagens verksamhet. Bolagens 
styrelseprotokoll är en allmän handling och kan begäras ut av den som så öns-
kar, så även av kommunstyrelseledamot. Vi anser att den information som 
kommunstyrelsens ledamöter erhåller i samband med ekonomi och verksam-
hetsuppföljning tre gånger per år samt den extra information som kommer att 
genomföras framgent är tillräcklig för att kommunstyrelsens samtliga ledamö-
ter ska ha fullgjort sin uppsiktsplikt och att protokollen inte skulle tillföra något 
ytterligare. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen till fullmäktige redovisa hur uppsikten fullföljts. 
Detta görs redan och sker i samband med kommunstyrelsens årliga beslut om 
bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   
 
Revisorerna anser att om årsredovisning och delårsbokslut ska ge kommunsty-
relsen vägledning i uppsiktsplikten bör informationen utvidgas och förtydligas. 
Innehåller i bolagens årsredovisningar styrs av Årsredovisningslagen och god 
redovisningssed. Vår möjlighet att påverka innehållet i bolagens årsredovis-
ningar är begränsad till ägardirektiven och där har vi också beskrivit våra krav 
på rapportering. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla ägardirektiven och 
skulle vi uppmärksamma att vi saknar någon information från bolagen uppdat-
eras ägardirektiven.  
 
I maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att bolagen antingen i årsredovisningen 
eller i en separat skrivelse skulle göra en bedömning av om bolagets verksam-
het varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Detta gäller för år 2015 för att sedan 
till år 2016 arbetas in i ägardirektiven. Detta blir ytterligare ett underlag till upp-
siktsplikten. 
 
 
Åsa Bejvall Zeinab Fazli 
controller kommunjurist 
 
Jonas Sverkén 
kanslichef 
 
Bilaga: 
Granskningsrapport 
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