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Beslut om kommunala bolags verksamhet varit 
förenlig med det fastställda ändamålet om inom 
befogenheterna 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar Kommun-
bolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar 
Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination Kalmar AB, Kalmar Famil-
jebad AB och Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB har 
bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fast-
ställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bakgrund 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kom-
munalt bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag 
till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även 
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 
och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen. Utifrån genomförd 
granskning föreslås att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att 
verksamheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående ka-
lenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Bakgrund 
Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen för varje hel- och 
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under 
föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder (se 6 
kap § 1 a i kommunallagen).    
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De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär 
kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, självkost-
nadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ verksamhet. 
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstad-
komma. 
 
Enligt 3 kap 17 § ska det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna som utgör ram för bolaget anges i bolagsordningen.  
 
Kommunledningskontoret har översiktligt gått igenom den verksamhet som 
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Vi har granskat styrelseproto-
koll och bolagsordning för samtliga bolag. Förutom för Kalmar Energi Hol-
ding AB (där kommunen är delägare) har även ägardirektiv, lekmannareviso-
rernas granskningsrapporter, årsredovisningar och den auktoriserade revisorns 
revisionsberättelser gåtts igenom. 
 
Kommunledningskontoret har för samtliga berörda bolag bedömt att den 
verksamhet som de bedrivits under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
I ägardirektiven för 2016 finns en föreskrift som innebär att bolagets styrelse 
årligen i årsredovisningen eller i särskild handling, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, ska redovisa och bedöma hur verksamheten bedrivits mot bakgrund av 
det i bolagetsordningen och i kommunens ägardirektiv angivna syftet och ra-
marna för densamma. Då denna föreskrift saknades i ägardirektiven för 2015 
beslutade kommunstyrelsen att anmoda bolagen att före sista mars 2016 in-
komma med en sådan skrivelse, vilket samtliga bolag har gjort. I lekmannarevi-
sorernas granskningsrapporter saknas uttalande om bolagen har bedrivit verk-
samheten enligt ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. Då ingen 
anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att lekmanna-
revisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom befo-
genheterna.   
 
De majoritetsägda bolagen 
 
Allmänt 
Enligt de generella ägardirektiven som gäller för Kalmar Kommunbolag AB 
med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) anges att de 
kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras 
genom kommunallagen, aktiebolagsordningen, andra lagar och författningar, 
bolagsordning och ägardirektiv vilket innefattar att bolagen inte får bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
 
Kalmar Kommunbolag AB  
Bolaget ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utveckla 
samarbetet mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande koncern-
gemensamma frågor. Bolaget ska svara för en löpande ägardialog med respek-
tive dotterbolag i koncernen. Moderbolaget ska åt kommunen bereda och 
samordna förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och 
andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med undantag av frågor som 
ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive bolags bolagsordning. 
Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag genomföra näringslivsbefrämjande 
projekt. 



KS 2016/0318  3 (6) 
 
 
 
Enligt bolagets årsredovisning har bolaget under år 2015 arbetat enligt fast-
ställda ägardirektiv. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att 
de bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekono-
miskt synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kalmarhem AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lik-
ställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verk-
samheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
 
Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda 
bostaden”. Med den ”goda bostaden” aves att ge människor, oavsett inkomst, 
bostadsort och social situation, likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i 
bra miljöer och till rimliga kostnader.  
 
Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en 
hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar. 
Bolaget ska aktivt arbeta för att minska bostadssegregationen.  
 
Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande, liksom 
andra grupper med särskilda behov som t.ex. äldre och funktionshindrade. Det 
är också viktigt att bolaget fortsätter arbetet med att på olika sätt utveckla och 
stärka inflytandet för de boende.  
 
Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckl-
ing. 
 
I bolagets årsredovisning för 2015 görs en uppföljning av ägardirektiven och 
kommunfullmäktiges mål 2015. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport 
framgår att de bedömer att bolagets verksamhet under 2015 har uppfyllt sitt 
uppdrag och arbetat enligt gällande ägardirektiv. De bedömer också att verk-
samheten under 2015 skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel 
tillfredsställande sätt. 
 
Vi noterar att bolaget under året köpt en åttondels andel i Kalmarsund Sol 
ekonomisk förening för en summa av 825 000 kronor utan kommunfullmäkti-
ges medgivande. Av bolagsordningen framgår att bolaget inte får förvärva ak-
tier, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommun-
fullmäktiges medgivande. Vår bedömning är att förvärv av andelar i en eko-
nomisk förening är att likställa med förvärv av aktier i ett aktiebolag och bör 
därför underställas kommunfullmäktige. Efter dialog med Kalmar Kommun-
bolag AB är det troligt att bolagsordningarna kommer att ändras i det avseen-
det.  
 
Kalmar Vatten AB 
Bolaget ska svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. 
En huvuduppgift för bolaget är vidare att trygga den framtida vattenförsörj-
ningen. Bolaget ska aktivt arbeta för att minska kväve- och fosforutsläppen i 
Kalmarsund.  
 
I samband med grävarbeten för vatten och avlopp ska bolaget så långt det är 
möjligt lägga ner tomrör för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad.  
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Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går till en för-
nyelse av va-nätet. Bolaget ska i samband med kommande budget och bokslut 
redovisa hur stor del av de ökade inkomsterna som använts till reinvesteringar. 
 
I bolagets årsredovisning för 2015 görs en uppföljning av ägardirektiven. Av 
lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att de bedömer att verk-
samheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt till-
fredsställande sätt.  
 
KIFAB i Kalmar AB 
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildnings-
verksamhet och vid behov andra offentliga verksamhetslokaler. Bolaget ska 
därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet i kommunen.  
Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och genomföra fastig-
hetsförvärv/ försäljningar för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som 
åligger bolaget. 
 
Bolaget redovisar i sin årsredovisning sin verksamhet och hur de har arbetat 
utifrån fullmäktiges mål. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår 
att de bedömer att verksamheten skötts ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kalmar Hamn AB 
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla en hamnanläggning samt utföra 
hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster. Bolaget ska erbjuda hamnens 
kunder ett prisvärt, flexibelt, miljöriktigt och tillförlitligt utbud av service och 
tjänster av hög kvalitet. Bolaget har uppdraget att utveckla samarbetet med 
närliggande hamnar. 
 
I bolagets årsredovisning för 2015 görs en uppföljning av ägardirektiven och 
kommunfullmäktiges mål 2015. Av lekmannarevisorernas granskningsrapport 
framgår att de bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Kalmar Öland Airport AB 
Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med skäl och 
enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt be-
slut av den 20 december 2011. Bolaget ska i samverkan med Kalmar kommun 
och näringslivet i Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. 
Bolaget ska utveckla kommunikationerna mellan Kalmarregionen och andra 
delar av Sverige samt övriga världen. Bolaget ska fortsätta arbetet med att göra 
flygplatsen klimatneutral. 
 
Enligt uttalande i årsredovisningen 2015 har ägardirektiven regelbundet följts 
upp på såväl operativ ledningsnivå som i bolagets styrelse. Av lekmannareviso-
rernas granskningsrapport framgår att de bedömer att verksamheten bedrivits 
på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Destination Kalmar AB 
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra 
Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evene-
mang samt utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget 
bedriva turistbyråverksamhet samt driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar. 
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Bolaget ska i samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och driva kul-
tur-, turist- och evenemangsverksamhet på Kalmar Slott. 
 
Enligt bolagets årsredovisning har de i samverkan med näringslivet utvecklat, 
profilerat och marknadsfört Kalmar i enlighet med ägardirektivet. Av lekman-
narevisorernas granskningsrapport framgår att de bedömer att verksamheten 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande 
sätt. 
 
Kalmar Familjebad AB 
Under hösten 2014 beslutade kommunfullmäktige att verksamheten i bolaget 
skulle övergå till kultur- och fritidsförvaltningen. Bolaget har under 2015 varit 
vilande. 
 
Kalmar Science Park AB 
Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utveck-
las. I nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga 
nätverk och vara en utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska 
erbjuda verktygen och miljön för att utveckla idéer och företag. Bolaget ska 
medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet 
stärks och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer. 
 
Enligt bolagets årsredovisning har bolaget följt de ägardirektiv som fastställts 
och verksamheten har under 2015 varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
Av lekmannarevisorernas granskningsrapport framgår att de bedömer att bola-
gets verksamhet under 2015 har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt.  
 
Övriga bolag 
 
Kalmar Energi Holding AB 
Kalmar Energi Holding AB ägs till lika delar av Kalmar kommun via Kalmar 
Kommunbolag AB och E.ON Sverige AB. Ägarstrukturen innebär att bolaget 
inte har några ägardirektiv att uppfylla och ingen lekmannarevisor som grans-
kar bolagets verksamhet. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter eller 
aktier i bolag med verksamhet inom huvudsak energisektorn och att samordna 
för dessa bolag övergripande frågor m.m. samt att bedriva därmed förenlig 
verksamhet. 
 
I sin årsredovisning beskriver bolaget sin verksamhet under året, sitt uppdrag 
och utmaningar framöver.  
 
Bedömning 
Alla bolagsstyrelser har redovisat sin verksamhet såsom ägardirektiven anger. I 
en särskild skrivelse har bolagsstyrelsen angett att de anser att verksamheten 
under föregående kalenderår har bedrivits i förhållande dels till det fastställda 
ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogen-
heterna som utgör ram för verksamheten. Utifrån vad som i övrigt har fram-
kommit om dessa bolags verksamhet saknas det, enligt kommunledningskon-
torets mening, skäl att ifrågasätta att verksamheterna är kommunalrättsligt 
kompetensenliga. 
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Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för 
bolagen, uttalanden från bolagsstyrelser och lekmannarevisorer samt av vad 
som i övrigt framkommit om verksamheterna i årsredovisningar och protokoll 
gör kommunledningskontoret bedömningen att verksamheterna i Kalmar 
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, 
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination Kalmar AB, Kal-
mar Familjebad AB, Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB 
under föregående kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ända-
målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår 
därmed att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning. 
 
 
 
 
 
 
Åsa Bejvall Zeinab Fazli 
controller kommunjurist 
 
Jonas Sverkén 
kanslichef 
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