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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

Sc:tntno;nfø:ttntng
Revisorerna i Vallentuna har beslutat granska hur kommunstyrelsen säkerställer
sitt infl¡ande i samägda bolag utan betydande infl¡ande'. Granskningen
avgränsas till de delägda bolagen Roslagsvatten AB (ro procent ägarandel) och
Vallentunavatten AB (o,r procent ägarandel).

Den övergripande revisionsfrågan har varit om kommunsty'relsen utövar sin
uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt i samägda bolag utan betydande infl¡ande.

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över de aktuella bolagen delvis är
ändamålsenlig. För att ytterligare stärka kommunstyrelsens uppsikt lämnas
följ ande rekommendationer :

Kommunstyrelsen begär underlag från sina bolag och deras dotterbolag
som visar på hur bolagen har levt upp till de i bolagsordningen och
ägardirektivet formulerade ändamålen.

o

Det i policyn för insyn i kommunala bolag även tydliggörs krav på
instruktioner till valda ombud.

Kommunstyrelsen överväger om formerna för den dialog medbolagen som
idag sker är tillräcklig eller om ytterligare forum vore önskvärd liksom om
återkopplingen till öwiga ledamöter bör formaliseras.

a Kontaktpersoner mot Roslagsvatten utses i enlighet med samverkans-
avtalet. I samband med detta bör behovet av kompetensförstärkning
övervägas.

a De områden där oklarheter finns i samverkansavtalet tydliggörs och att
ställning tas till behov av förtydligande av dessa områden i avtalet.

I "Utan betydande inflytande" avser här bolag där kommunen har en minoritetsËigarandel.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

7 a

7.r. Bøkgrttnd
Revisorerna i Vallentuna har beslutat granska hur kommunstyrelsen säkerstälier
sitt inflltande i samägda boiag uto¡tbetydande infl¡ande. Granskningen
avgränsas till de delägda bolagen Roslagsvatten AB (ro procent ägarandel) och
Vallentunavatten AB (o,r procent ägarandel).

Enligt kommunallagen har alla nämnder och styrelser sitt uppdrag ifrån fullmäktige
och ingen styrelse eller nämnd är överordnad de andra. Kommunsffrelsen har dock
fått det särskilda ansvaret att samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och aü ha uppsikt över öwiga nämnders, bolags och eventuella
kommunalförbunds verksamhet. (Kommunallagen kap. 6 $ t-+).

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska:

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamåI,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också vad gäller öwiga
förhållanden av beWdelse för kommunen,

ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller har intresse i.

InIedníng

a

a

r.2. Ouergrþande reuísíonsfrãga
Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt
på ett ändamålsenligt sätt i samägda bolag utøn betydande infl¡ande.

r.S. Kontrollfrãgor
Följande kontrollfrågor utgör grund för bedömningen av revisionsfrågan:

Är uppsikten tydligt beskriven i reglemente och uppdrag för
kommunstyrelsen?

Finns det i öwigt tydliga riktlinjer och former för hur uppsikten ska

bedrivas?

Finns ändamålsenliga former för dialog, kommunikation och återkoppling
mellan kommunen och bolagen?

Har ansvar och roller kring samverkan tydliggjorts på ett tillfredsställande
sätt?

Har det skett ett systematiskt arbete för att identifiera inom vilka områden
samverkan sker idag och inom vilka områden samverkan kan utvecklas

mellan kommunen och bolaget?
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

. Finns en kompetens i kommunen som matchar de frågeställningar som kan
var aktuella för kommunen i dialogen medbolagen?

7.4. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med
ansvariga förtroendevalda och tjänstemän. Genomgångar har gjorts av olika
styrdokument, såsom reglemente, ägardirektiv samt rutiner och riktlinjer för
bolagsstyrning.

Rapporten har varit föremål för sakgranskning.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

q,
t-a I akttag els er o ch b edömníng ar.

e, ttppsíkten tAdlígt beskríuen í reglernente
o ch upp dr ag .for kotntnunstgr els en?

2.7.

2.1.1. Iakttagelser och bedömning
Av kommunstyrelsens reglemente framgår krav på fortlöpande uppsikt över
verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i, främst vad gäller ändamåI, ekonomi och efterlevnad av
uppställda direktiv men också vad gäller övriga förhållanden av betydelse för
kommunen samt att ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som
kommunen helt eller delvis äger eller har intresse i.

Från l januari 2013 förstärktes denna uppsiktsplikt i kommunallagen med att
kommunen, årligen, ska pröva att bolagens verksamhet håller sig inom det
kommunala ändamålet och utförts i enlighet med de kommunala befogenheterna,
Om kommunstyrelsen finner att verksamheten i ett bolag överskrider bolagets
befogenheter ska kommunstyrelsen lämna förslag på åtgärder till
kommunfullmäktige.

Bedömning

Av protokoll framgår att kommunstyrelsen beslutat att bolagens verksamhet håller
sig inom det kommunala ändamålet och utförts i enlighet med de kommunala
befogenheterna. En praktisk konsekvens av detta lagkrav är att kommunstyrelsen
måste begära ett underlag från sina bolag och deras dotterbolag som visar på hur
bolagen har levt upp till de i bolagsordningen och ägardirektivet formulerade
ändamålen.

ÐÐ FÍnns det í öurígt tgdlígøríktlbtier och
forrner fir hur rupp síkten sks" bedríu s"s?

2.2.1. Iakttagelser och bedömning
Det finns en policy för insyn i kommunala bolag reviderad av
kommunfullmäktige 20L5-03-23 S 25. Policyn omfattar val av ombud, arvoden,
tillgång till handlingar, anmälan av företagens verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse som särskilt ärende vid sammanträde då kommunens
bokslut behandlas av kommunfullmäktige. Vidare framgår att ombudet
förutsätts att innan beslut fattas om ändring av bolagsordning, ändring av
aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterföretag inhämtar
kommunstyrelsens synpunkter. Detsamma gäller om ombudet avser att
beträffande ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning samt
vinstdisposition fatta annat beslut än vad revisorerna föreslår.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

Bedömning

Policyn omfattar val av ombud, arvoden, tillgång till handlingar, anmälan av
företagens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse som särskilt ärende
vid sammanträde då kommunens bokslut behandlas av kommunfuìlmäktige. Vi
rekommenderar att policyn även omfattar instruktioner till valda ombud.

2.3. Finns ändo:rnälsenlíg a lot"rll.er fi)r dío,lo g
o ch kotntnuníkø,tíorø- rrl.ellø:n kotntnunert
och boløgen?

2.5.1. Iakttagelser och bedörnning

På. polítískniuä
De formella forum som, på politisk nivå, finns för dialog och kommunikation
mellan kommun och bolag, är bolagens styrelsemöten. I Vallentunavattens
styrelsemöten behandlas specifika frågor för Vallentuna. Vallentunavatten kan ses

som ett beredande organ till Roslagsvatten.

I Rosiagsvattens styrelse finns två utsedda förtroendevalda ledamöter samt två
ersättare från Vallentuna kommun. Därutöver finns revisorer och ett förtroendevalt
ombud till bolagsstämman. I Vallentunavatten finns tre förtroendevalda ledamöter
inHusive ordförande (samt tre ersättare, revisorer och ombud). I Vallentunavatten
har kommunen ordförandeposten.
Därutöver förekommer tillf?iliiga möten kring speciella frågor (t ex workshop kring
Roslagsvattens finansieringsstrategi).

Pä tjänsternannaníuå.
Chefen för samhällsbyggnad är adjungerad på RoslagsvatLens styrelsemöten. Fokus
för deltagandet uppges främst vara att få information om vilka beslut som tas eller
planeras och vilka arbetsmässiga konsekvenser detta kan få for Valientuna
kommun. Möten och dialoger med Roslagsvattens tjänstemän uppges främst ske i
samband med särskilda projekt (t exVA-plan).

Enligt samarbetsavtalet mellan Roslagsvatten och Vallentuna kommun framgår att
både Roslagsvatten och kommunen ska utse kontaktpersoner inom specificerade
områden
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

Kommunen utser bland sina medarbetare en kontaktperson mot RV för vardera inom
följande områden:
- Ekonomiadministration
- Miljöfrågor
- Bygglov
- Utredning, projektering och exploatering
- Väg- och parkdrift
- Beredskap och krislägen

Av intervjuerna framgår att kontakter finns mellan kommunens tjänstemän och
Roslagsvattens tjänstemän i olika detaljfrågor men det finns ingen tjänsteman i
kommunen som har ett övergripande samlat ansvar mot Roslagsvatten.

Återkoppling
Protokoll från styrelsemöten skickas bl a till kommunsffrelsens ordförande,
kommundirektör och till samhällsbyggnadschef. Anmälan av företagens
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse görs som särskilt ärende vid
sammanträde då kommunens bokslut behandlas av kommunfullmäktige. Öwig
återkoppling sker efter önskemål eller bygger på egna initiativ. Det finns ingen
stående punkt på varken kommunstyrelsens eller kommunsþ'relsens arbetsutskotts
dagordning om återrapportering från bolagen (det finns det exempelvis för
samrådsmöten från skolan).

Bedömning

Den personunion som finns mellan bolagsstyrelse och kommunstyrelsen
säkerställer kunskapsinformation till deltagande ledamöter. Återkopplingen till
öwiga ledamöter i kommunstyrelsen sker om det önskas eiler bygger på enskilda
initiativ. Vi föreslår kommunstyrelsen överväga om formerna för den dialog med

bolagen som idag sker är tillräcklig eller om ytterligare forum vore önskvärd liksom
om återkopplingen till öwiga ledamöter bör formaliseras.

På tjänstemannanivå bör övervägas behovet av att utse någon i kommunen med ett
övergripande samlat ansvar mot Roslagsvatten.

2.4. IIqr øn,suø;r och roller kríng soirrnterkø:n
tU dlíg g.i or t s p å. e tt tíllfr e ds st ällo:nde s ätt ?

2.4.r.L. Iakttagelserochbedömning
Förutom reglemente och policy för insyn i bolag (policyn omfattar val av ombud,
arvoden, tillgång till handlingar, anmälan av företagens verksamhetsberättelse och

revisionsberättelse som särskilt ärende vid sammanträde då kommunens bokslut
behandlas av kommunfullmäktige) har vi inte funnit något dokument som

behandlar ansvar och roller kring samverkan med kommunala bolag som
Roslagsvatten och Vallentunavatten.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

Bedömning

Kommunstyrelsen bör överväga behovet av ett tydliggörande av ansvar och roller
kring samverkan med bolagen.

2.5. IIar det skett ett systetnrcrfíslct ørbeteftr &tt
ídentífier u ínom uíIka otrnlr &den s uløru erkø:n
sker ídog ochínotnuílkq. otnrãden
s g;tÍnt erkg:n kdln utu ecklss tnello;n korntrrurteÍt
och bolaget?

2.5.L.t. Iakttagelserochbedömning
Det finns ett 8-sidigt samverkansavtal mellan Roslagsvatten och Vallentuna
kommun från zoo6. Sedan avLalet skrevs har förvaltningen konstaterat att det finns
frågor som man inte löste vid avtalets skrivande. Detta gällde bl a
reserwattentäkterna. Ansvaret för reserwattentäkterna har diskuterats med
Roslagsvatten. Denna fråga uppges nu ha löst. För närvarande diskuteras
dagvattenfrågan. En workshop planeras med syfte att kunna enas om var
gränsdragningen går för vad kommunen ska svara för respelitive Roslagsvatten. För
närvarande uppges man ha kommit fram till att man inte är eniga.

Generellt uppges oklarheter finnas i "gränslandet" mellan kommunens och
Roslagsvattens ansvarsområden. Enligt kommunen har kommunfullmäktige
beslutat att alla va-frågor ska hanteras av RoslagsvatLen.

Bedömning

Även om inget systematiskt arbete giorts för att identifiera inom vilka områden
samverkan sker så har en löpande dialog förts på tjänstemannasidan kring områden
där parterna tolkat ansvarsfrågan i samverkansavtalet olika. Vi rekommenderar att
de områden där oHarheter finns i samverkansavtalet tydliggörs och att ställning tas
till behov av förtydligande av dessa områden i avtalet.

2.6. Fínns en kotryretens í kotrrrntnterz- soÍn
møtehør de frãg eställníng ør som ko;n u sr
c,ktru.elüq.ftr kotn¡nurz.ere í díø,log en rned
boløgen?

2.6.t.r. Iakttagelser ochbedömning
När Vallentunavattnen bildades överlämnades hela kommunens va-kompetens till
Roslagsvatten. Övergripande kompetens bedöms finnas i kommunen. Enligt
förvaltningen saknas en expert som kan matcha Roslagsvattens tjänstemän.

November 201 5
Vallentuna kommun
PwC

7av11



Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

Bedömning

På tjänstemannanivå bör kontaktpersoner mot Roslagsvatten utses i enlighet med

samverkansavtalet. I samband med detta bör behovet av kompetensförstärkning
övervägas.

2.7. Tas ínstruktíonerfrø:rn tíII uø,lds otnbud
ínftr boløgsstifuntnor etc ochhur høndläggs
och beslutss dessa?

2.7.1.L. Iakttagelserochbedömning
Några politiskt tagna instruktioner till hur utsedda ombud ska agera på
bolagsstämmor finns inte i Vallentuna kommun. Detta finns i flera kommuner

Bedömning

Det är rimligt att ett valt ombud för kommunen får instruktioner for sitt
ställningstagande i olika frågor vid bolagsstämmor. Vi rekommenderar
kommunstyrelsen överväga att ta fram instruktioner till valda ombud för
bolagen. En sådan instruktion som bör kopplas till dagordningen på
bolagsstämmor, bör beslutas av kommunstyrelsen som får kallelsen till
bolagsstämman. I bilaga till denna rapport ges ett exempel på instruktion till
ombud.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

S. Reuisíonellbedörnníng och
rekotn¡n,erø.dø;tíoner

Den övergripande revisionsfrågan är om kommunsryrelsen utövar sin uppsiktsplikt
på ett ändamålsenligt sätt i samägda bolag utan betydande infl¡ande.

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över de aktuella bolagen delvis är
ändamålsenlig. För att ytterligare stärka kommunstyrelsens uppsikt lämnas
följ ande rekommendationer :

Kommunstyrelsen begär underlag från sina bolag och deras dotterbolag
som visar på hur bolagen har levt upp till de i bolagsordningen och
ägardirektivet formulerade ändamålen.

a

a
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o Det i policyn för insyn i kommunala bolag även tydliggörs krav på
instruktioner till valda ombud.

Kommunsþ'relsen överväger om formerna för den dialog med bolagen som
idag sker är tillräcklig eller om ytterligare forum vore önskvärd liksom om
återkopplingen till öwiga ledamöter bör formaliseras.

Kontaktpersoner mot Roslagsvatten utses i enlighet med
samverkansavtalet. I samband med detta bör behovet av
kompetensförstärkning övervägas.

De områden där oklarheter finns i samverkansavtalet tydliggörs och att
ställning tas till behov av förtydligande av dessa områden i avtalet.
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

BíIaga - exemqrelp&ínstruktíon tíll ombud

Val av och instruktioner till ombud till
årsstämma i Visit Karlstad AB 2012
DnrKS-2012-ZAg Dpl0l

Kom m u nledningskontorets förslag
1. Som orubud till Visit Karlstad AB:s år'sstäntna 2012 utses ......

2. Ourbuclet instrreras att rösta på årsstänunan enligt ftiljande i ûågor av materiell

betydelse:

a. Resultat- och balatsräkningen frir räkerukapsåret 2011 fastställs.

b. Bolagets restrltat för ltikenskapsår'et 2011 disponeras i enlighet tred förslaget i
ft irva lHringsberättelsen.

c. Styrelsens ledarnöter och velkställande direktoren beriljas ansvarsû'ihet ftir
ftirvaltningell av bolagets augelägenheter under räkenskapsåret 20t l.
d. Arvocleu till styrelsen, revisor och letrunarurarevisor skall utgå med huvudsaklig

utgåugspturkt fi'fur årsståinrmaus l¡eshtt 20 I t .

f. Till styrelseledamöter för Karlstads konunrurs del utses Anders Knape. Peter

Ktrllpgen och Anders Pettersson och som styrelsestrppleanter tttses Robert

ü7arholm, Viviarure Gerdin ochUlla Forsgn'en.,4.uders Knape skall tillika utses

som ordftirande. Dåinrtöver utses de ledarnöter och suppleauter som örtiga ägare

ftireslagit med strid i aktieËigaravtalet.

Sammanfattning av ärendet
Onbud ska utses av konumurstlrelsen till kor¡unaude årsstär¡una i \risit Kar{stad

AE. som kouuner att hållas tråudagen den ? april 2012 kl 12.30. Ourbuclet ska

fürses med inshuktioner infbr stäuunan.

Beslufsunderlag
Komrmurledningskontorets däastesklivelse den ?t urars 20 I 2

November 2015
Vallentuna kommun
PwC

'10 av 11



2OL5-11-2O

Roger Burströ¡n

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande

Carínllultgren
Projektledare

November 20'15
Vallentuna kommun
PwC

Uppdragsledare

11 av 11




