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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunägda bolagen
samt tillägg till kommunstyrelsens reglemente (Kst/2014:147)

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2013 skärptes reglerna i kommunallagen om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de hel- och delägda aktiebolagen. Kommunstyrelsen förväntas i årliga beslut
ta ställning till om bolagets verksamhet varit förenlig med det av fullmäktige fastställda
ändamålet med bolagets verksamhet och om denna utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska fullmäktige respektive kommunstyrelsen
vidta åtgärder.
Det föreslås att kommunstyrelsens reglemente ändras så att styrelsens utvidgade uppsiktsplikt med anledning av ändringarna i kommunallagen framgår.
Bolagens rapportering för verksamhetsåret 2013
Kommunstyrelsen har genom bolagens överlämnade bokslut, årsberättelser och uppföljningsdokumentation över bolagens verksamhetsmål fått nödvändig information för
att kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över bolagen.
Bolagens VD och ordförande har från och med i år inplanerat ett informationstillfälle
för kommunfullmäktige och för Rodrets styrelse där även ledamöterna har möjlighet
att ställa frågor.
I varje bolags styrelse finns minst en representant från kommunstyrelsen representerad.
Vid minst två tillfällen under året deltar Rodrets VD och informerar kommunstyrelsen
om bolagskoncernens utveckling och resultat och där erbjuds möjligheten till frågor
och förtydliganden för ledamöterna.
I och med detta handlingssätt kommer kommunstyrelsen att fullfölja sin uppsiktsplikt
över bolagskoncernen.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen stab juridiks skrivelse daterad den 6 mars 2014.
Arbetsutskottets § 48/2013.
Kommunstyrelsens § 49/2014.
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§ 72 (forts)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tog under § 49/2014 del av informationen om den utökade tillsynsplikten enligt kommunallagen 6 kap 1a §.
Bolagskoncernen har till kommunstyrelsen rapporterat ekonomi- och verksamhetsberättelser för 2013 enligt ägardirektiven till Rodret AB. Utifrån denna rapportering beslutade kommunstyrelsen för 2013 års verksamhet att samtliga bolags verksamheter i
koncernen varit förenliga med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för
tillämpliga kommunala befogenheter.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet noteras att det varje bolags styrelse
finns minst en representant från kommunfullmäktige som inte är ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att på bolagstämman ge direktiv till stämmoombudet att
uppdra följande till lekmannarevisionen:
För 2014 års verksamheter och framgent ska underlag ges i revisionsrapporterna om
respektive bolags verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts
inom ramen för tillämpliga kommunala befogenheter. Sammanställningen ska i förekommande fall även innehålla förslag till kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen om att vidta nödvändiga åtgärder.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente anpassas till den nya
lagstiftningen enligt ovan.
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