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Kommunstyrelsens koncernledningsfunktion

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun har vi granskat kommunsty-
relsens koncernledningsfunktion. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en
tillfredsställande och ändamålsenlig uppsikt gentemot kommunens bolag, stiftelse, sty-
relse och nämnder. I granskningen biträds vi av Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers.

De frågor vi framförallt ville få belysta är:
• På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt mot nämnder och styrelsen?
• På vilket sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över de kommunala före-

tagen?
• Finns fastlagda och dokumenterade rutiner och arbetsformer?
• Finns en kontinuerlig rapportering från bolagen, nämnderna och styrelsen angående

ekonomi och verksamhet? Genomförs exempelvis riskbedömningar och risk-
analyser?

• Är bolagsordningar, ägardirektiv och avkastningskrav aktuella och relevanta utifrån
dagens situation? Är de fastställda av kommunfullmäktige?

• Hur får kommunövergripande beslut genomslag även i företagen?
• Hur rapporterar kommunstyrelsen resultatet av sin uppsiktsplikt till kommunfull-

mäktige?

Vi bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktplikt i allt väsentligt är till-
fredsställande och ändamålsenlig. Granskningen visar att det finns fastlagda och doku-
menterade rutiner och arbetsformer samt att en kontinuerlig återrapportering sker från
bolagen, stiftelsen, styrelsen och nämnderna.

En översyn pågår inom kommunen där bolagsordningar, ägardirektiv och avkastnings-
krav revideras. De nu gällande styrdokumenten är fastställda av kommunfullmäktige.
Kommunövergripande beslut gäller även de kommunala bolagen/stiftelsen efter att beslut
tagits vid årsstämma respektive i stiftelsens styrelse.

För att utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt rekommenderar vi följande:

• Att information och uppsiktsplikt utvecklas så att samtliga kommunstyrelseleda-
möter upplever en mer jämlik information. Kommunstyrelsen kan tydligare re-



glera moderbolagets uppföljning och återrapportering av dotterbolagens verksam-
het och ekonomi.

• Vi har noterat att Kommunfullmäktige i mars 2008 ändrat sitt tidigare beslut
rörande stämmoombud i Bodens Kommunföretag AB,

• Enligt stadgarna för Stiftelsen Bodenbo äger styrelsens ledamöter och ersättare
åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete. Ersättningsnormerna fastställs av styrelsen
själv. Denna bestämmelse har hittills tillämpats på så sätt att styrelsen förutom
normerna även fastställt vilka belopp som skall utgå till styrelseledamöter och
ersättare. Kommunen bör överväga alternativt sätt att fastställa ersättningsnivåer
baserat på de normer för ersättning som stiftelsens styrelse fastställer.

• Styrningen av de kommunala bolagen kan utvecklas ytterligare med införande av
bolagsstyrningsrapport samt att inrättade av särskild bolagsdag som genomförs en
gång per år.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som framkommer i bifogad revisionsrapport.

För Bodens kommuns revisorer

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg
Ordförande Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport ”Kommunstyrelsens koncernledningsfunktion, Bodens kom-
mun”, Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, mars 2008


