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Uppsiktsplikten över kommunens kommunala bolag 
2019 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva 
om den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala 

befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär 
kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, 
självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ 

verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar 
till att åstadkomma.  

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till kommun-
fullmäktige 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.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i 

kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll, bolagsstämmo-
protokoll och bolagsordning för båda bolagen. Dessutom har även ägar-
direktiv, lekmannarevisorernas granskningsrapporter, årsredovisningar och de 

auktoriserade revisorernas revisionsberättelser gåtts igenom.  

I årsredovisningarna för bolagen har styrelserna inte uttalat sig om bolagets 

ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens. 
I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande 
om de anser att bolagen har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom 

de kommunala befogenheterna. Då ingen anmärkning lämnas i gransknings-
rapporterna görs bedömningen att lekmannarevisorerna anser att verksam-

heten bedrivits ändamålsenligt och inom befogenheterna. 

Av ägardirektiven framgår att bolagen ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter april, augusti och december. Vid granskning av kommun-

styrelsens protokoll under 2018, finns rapportering om bolagens verksamhet på 
septembermötet. Bolagen har lämnat ekonomisk information till kommunens 

ekonomiavdelning efter augusti och för helåret till den sammanställda redo-
visningen. Att bolagen löpande under året lämnar ekonomiska rapporter och 
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redovisar sin verksamhet är en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

vi föreslår att rutinen för detta förbättras. Vi föreslår också att ägardirektiven 
ses över och tydliggör bolagens uppdrag. 

Granskning av bolagens avgivna årsredovisning för 2018 samt den rapport 

som bolagens lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 

ändamålen och befogenheterna. 

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om dessa bolags verksamhet saknas 
det, enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheterna är 

kommunalrättsligt kompetensenliga.  

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för 

bolagen, uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt 
framkommit om verksamheterna i årsredovisningar och protokoll gör 
förvaltningen bedömningen att verksamheterna i Mörbylånga Bostads AB 

och Mörbylånga Fastighets AB under föregående kalenderår får anses ha 
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med denna bedömning. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente §2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 
Mörbylånga Fastighets AB 


