
        Missiv 
 
Kommunrevisionen 

 

          
         2021-06-17 

 
 
 
 

Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträdet den 
17 juni 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till styrelsen för yttrande med följande 
frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genom-
föra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 30 september 2021.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
styrning och uppsikt över sina bolag till stora delar är informell. Det innebär inte att 
kommunstyrelsen helt saknar uppsikt men att uppsikten behöver formaliseras samt 
dokumenteras i syfte att skapa en spårbarhet och ökad transparens. Att inte 
formalisera uppsikten innebär dessutom en risk för att uppsikten blir personbunden och 
utövas av de förtroendevalda som för tillfället har majoritet i kommunstyrelsen. Vid ett 
eventuellt maktskifte kan sålunda arbetet med uppsikten komma att förändras i och 
med att styrdokument saknas. 
För de bolag där ägardirektiv har tagits fram har det gjorts i en dialog mellan 
kommunen och bolagens styrelser. Ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB 
är av äldre datum och det behöver revideras för att tydligare visa bolagets syfte. 
Frågan om vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt, som ska beredas 
fullmäktige att yttra sig, bör tydliggöras. 
Kommunstyrelsen har inte definierat vad uppsikten innebär formellt. Vi kan dock se en 
utveckling i och med att kommunstyrelsen nu börjat kalla åtminstone de större bolagen 
till ägardialoger. Vi anser dock att alla bolagen ska omfattas av detta. Någon form av 
dokument, t.ex. en ägarpolicy som talar om varför kommunen ska driva viss 
verksamhet i bolagsform, kan med fördel tas fram. 
I alla bolagen förutom Ekehagens Forntidsby AB sitter det kommunstyrelseledamöter i 
styrelserna. Vi anser att det är tveksamt då det i praktiken innebär att kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över sig själv. 
Kommunstyrelsen har nyligen inrättat en rutin där bolagen ska kallas till ägardialog två 
gånger om året. Ett första möte har ägt rum där visserligen viktiga och intressanta 
punkter på dagordningen fanns med. Vi menar att det huvudsakliga innehållet i en 
ägardialog är att diskutera hur bolagen bedriver sin verksamhet utifrån sitt ägardirektiv. 
Även övriga frågor av vikt kan tas upp.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:  

— att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över bolagen och 
hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument behöver också reglera hur den 
förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

— tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. Beslutet bör tas 
betydligt tidigare än 8-9 månader in på nästkommande år som beslutet avser. 

— formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga av kommunen 
ägda bolag i syfte att öka transparensen samt spårbarheten. Det är av vikt att olika 
uppfattningar i viktiga frågor kan spåras och verifieras via protokoll.  
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— uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de bolag som 
saknar ett sådant. 

— göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelseledamöter även sitter i 
styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, vilket i praktiken innebär att 
kommunstyrelsen utövar uppsikt över sig själv. 

— att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där det idag 
förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör bolagsordningen 
revideras i den del som avser att ”inhämta Falköpings kommuns ställningstagande 
avseende frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där 
det bör ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
ägarstyrning och uppsikt över bolagen. 
Falköpings kommun bedriver verksamheter genom de kommunala företagen i enlighet 
med de möjligheter kommunallagen ger i 10 kap. 1 - 4 §§. Fullmäktige skall därvid 
fastställa ändamål med verksamheten, utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer 
samt ordna så att beslut av principiell betydelse eller av större vikt kommer till 
fullmäktige för ställningstagande (3 §). 
Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att på kommunfullmäktiges uppdrag utöva 
uppsikten över de kommunägda företagen. Detta regleras genom kommunallagens 6 
kap. 1§. 
Att styra och organisera kommunal verksamhet genom aktiebolag innebär ett samspel 
mellan de kommunalrättsliga och aktiebolagsrättsliga regelsystemen. Samspelet 
mellan de båda regelverken och dess tillämpning är inte alltid friktionsfritt. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag 
behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunstyrelsen utövar 
ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Vad 
gäller delägda bolag ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av villkoren som 
avses i 10 kap, 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden 
mm. Det som handlar om delägda bolag regleras i 10 kap, 4 §. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Är bolagsordningar och reglementen utformade i enlighet med gällande lagstiftning? 
— Finns aktuella ägardirektiv och hur följs dessa upp? 
— Hur ser processen att ta fram ägardirektiv ut? 

• Tas ägardirektiven fram i dialog mellan bolagen och kommunstyrelsen? 
— Har kommunstyrelsen definierat vad uppsikten innebär och hur den ska 

genomföras? 
• Finns det formulerat i något styrdokument? 

— Vilka styrdokument finns som bolagen är förpliktigade att följa? 
• Hur följer bolagen dessa? 
• Vilken uppföljning gör kommunstyrelsen av efterlevnaden? 

— På vilket sätt kommunicerar kommunstyrelsen med bolagen och finns en plan för 
arbetet? 

• Genomförs det t.ex. några strukturerade och planlagda dialogmöten eller 
liknande mellan ägaren och bolagen? 
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• Dokumenteras ovanstående möten? 
— Hur hanteras principiella frågor (kommunfullmäktiges ställningstagande) och hur 

regleras denna hantering? 
• Vem avgör vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt? 
• Är det i ägardirektiven klart uttryckt vad en principiell fråga är? 

— På vilket sätt involveras bolagen i kommunens övriga styrningsarbete (mål, intern 
kontroll och budget)? 

— På vilket sätt möjliggörs att hela kommunstyrelsen får kännedom om bolagens 
verksamhet så att ledamöterna kan ta sitt lagstadgade uppsiktsansvar, t.ex. genom 
en stående punkt på kommunstyrelsens sammanträden? 

— Prövar kommunstyrelsen i årliga beslut om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (den s.k. 
förstärkta uppsiktsplikten)? 

— Hur sker uppsikten över kommunens minoritetsägda bolag? 
• Är det t.ex. inskrivet i bolagsordning och ägardirektiv att det som gäller för 

helägda bolag även ska gälla för delägda bolag? 
 
Granskningen omfattar: 
Falköpings Hyresbostäder AB, inklusive dotterbolag: Fastighetsaktiebolaget 
Mösseberg (förvaltar industrifastigheter) - Helägt 
Hotellfastigheter i Falköping AB – Helägt 
Ekehagens Forntidsby AB – Helägt 
Falbygdens Bredband AB, - Delägt 49% 
 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.2 Revisionskriterier 
— Kommunallagen 
— Aktiebolagslagen 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av bl.a. bolagsordningar och ägardirektiv 
— Intervjuer/avstämningar med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, VD 

och styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga bolag förutom Falbygdens 
Bredband AB där vi har haft mailkontakt med den nytillsatta VD.n. 
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Angående Falköpings Bredband AB köpte Solör Bioenergi Falbygdens Energi AB och i 
det förvärvet ingick även 51 % av Falbygdens Bredband AB. Förvärvet ägde rum den 5 
maj 2021 och i samband med det hölls det extra bolagsstämmor i bolagen Falbygdens 
Energi AB och Falbygdens Bredband för att göra förändringar i styrelsen. VD för Solör 
Bioenergi Holding AB kommer att vara styrelseordförande i Falbygdens Bredband AB. 
 

Kommunstyrelsens presidium, kommunchef, ekonomichef och kommunjurist har 
beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten. Svar har inkommit från ekonomichef, 
KSO, 2:a vice ordf. i kommunstyrelsen samt kommunjurist. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Bolagsordningar och kommunallagen 

Helägda bolag 
I kommunallagens 10 kap. 3 § anges vad som gäller om kommunen lämnar över 
skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag. De krav som 
anges är att fullmäktige ska: 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privata utförare. 

Delägda bolag 
I kommunallagen 10 kap. 4 § anges vad som gäller om kommunen lämnar över 
skötseln till ett delägt kommunalt bolag. 
”4 §   Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt 
kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 
3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens 
art och omständigheterna i övrigt. 
I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta 
del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.” 
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3.1.1  Bolagsordningar Falköpings kommunala bolag 
Iakttagelser  
Det är tre formuleringar som ska finnas i en bolagsordning för ett kommunalt bolag. Det 
är det kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna och fullmäktiges rätt att 
ta ställning till frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
Vi har undersökt huruvida bolagsordningarna uppfyller dessa krav.  
 

 

3.1.2 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att bolagsordningarna uppfyller formalia enligt kommunallagens krav. Vi 
skulle däremot vilja se tydligare exempel på vad som är en fråga av principiell 
betydelse eller annars av större vikt som ska underställas fullmäktiges för 
ställningstagande. Det kan formuleras i bolagsordningen eller i ägardirektivet. En 
exemplifiering minskar risken för eventuell tvist om huruvida en fråga skulle ha lyfts till 
fullmäktige eller inte. Till viss del regleras det dock i avsnitten om bolagsstämmans 
kompetens. 
Vanligt är att det t.ex. anges beloppsgränser för investeringar och/eller avyttringar. 
Angående bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB bedömer vi att det finns det 
tillräcklig information men att strukturen kunde vara bättre. Till exempel saknas en 
paragraf om bolagets föremål och flera viktiga punkter beskrivs i löptext istället för som 
i de övriga bolagsordningarna sorteras in under tydliga rubriker. Dessutom förekommer 
det andra otydligheter såsom ”Bolaget ska inhämta Falköpings kommuns 
ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”. Vi anser att texten bör förtydligas under 
en egen paragraf, där det idag förekommer en sammanblandning av olika frågor. 
Vidare bör texten korrigeras till följande:  ”inhämta Falköpings kommuns 
kommunfullmäktiges ställningstagande”.  
 
 
 

Bolag
Det kommunala 

ändamålet
De kommunala 
befogenheterna

Fullmäktiges rätt 
att ta ställning

Falköpings Hyresbostäder AB X X X
Fastighetsaktiebolaget Mösseberg X X X
Hotellfastigheter i Falköping AB X X X
Ekehagens Forntidsby AB X X X
Falbygdens Bredband AB (49%) X X X
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3.2 Ägardirektiv 
Iakttagelser 
Ägardirektiven i Falköpings kommuns kommunala bolag är antagna av 
kommunfullmäktige och fastställda på bolagens stämmor. Nedan beskriver vi kortfattat 
innebörden i varje rubrik i ägardirektiven. 

Hur har ägardirektiven tagits fram? 
Aktuella ägardirektiv finns för Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsaktiebolaget 
Mösseberg AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. I samband med framtagande av 
ägardirektiven bildades en arbetsgrupp där bl.a. kommunens ekonomichef, 
kommunjurist och bolagen var representerade. Bl.a. försökte gruppen formalisera t.ex. 
vad som kan anses vara en principiell fråga eller annars av större vikt. Vid några 
tillfällen träffade även KSAU bolagens presidier. 

Ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB 
Ägardirektivet är antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 2020 och fastställt av 
bolagsstämman den 15 april 2020. 
Strukturen i ägardirektivet är enligt nedan: 

- Bolaget som organ för kommunal verksamhet 
Bolaget är en del av kommunen och ska drivas av det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Det framgår även att bolaget ska samverka med 
kommunens övriga bolag och förvaltningar. Vidare framgår att bolaget ”i 
tillämpliga delar” ska följa av kommunen för områdena fastställda 
policydokument, riktlinjer, planer och program. 

- Kommunens insyn och ledningsfunktion 
Bl.a. ska kommunstyrelsen tillsammans med bolagets styrelse besluta om 
omfattningen av den fortlöpande informationen som ska tillställas 
kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt. 
Det framgår även att bolaget, i tillämpliga delar, följa kommunens gällande 
policyer som har fastställts av fullmäktige. 

- Mål och syfte med bolagets verksamhet 
Under denna rubrik behandlas bolagets inriktning, fastighetsbestånd och 
ekonomi (bl.a. utdelning till ägaren), avkastningskrav (4 % direktavkastning1), 
borgensavgift för de lån som kommunen borgar för. Vad gäller utdelnings till 
ägaren föreskrivs att den ska vara maximal enligt vad lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag föreskriver2. 

 
1 Direktavkastning definieras som ekonomisk avkastning i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. 
2 Ett allmännyttigt bostadsbolag får dela ut högst medelvärdet för statslåneräntan under verksamhetsåret 
med ett påslag på 1 procentenhet. 
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- Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Det framgår att bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och 
marknadsorienterade grunder. 

- Budget och flerårsplan 
Det framgår att bolaget årligen ska fastställa budget, arbetsordning och 
underhållsplan. Dessutom ska en plan omfattande två år framåt, utöver 
nästkommande år, upprättas där bl.a. större planerade investeringar ska 
framgå. Dokumenten ska tillställas kommunstyrelsen varje år, senast 1 
februari. 

- Underlag för koncernredovisning 
Det framgår att bolaget ska tillhandahålla kommunstyrelsen sådana underlag 
som behövs för att upprätta kommunens årsredovisning. 

- Ägardialog 
Minst två ägardialoger ska ske årligen. Ägaren ska kalla till mötena och ägaren 
ska även i samråd med representanter från bolaget svara för att dagordning 
med relevanta frågeställningar tas fram. 

- Informationsskyldighet 
Avsnittet talar om på vilket sätt bolaget ska informera ägaren om sin 
verksamhet och vilka dokument som ska tillställas ägaren. Sådana dokument 
är t.ex. protokoll från bolagsstämma, delårsrapporter, bolagets årsredovisning 
samt revisionsberättelse. 

- Utelämnande av bolagets handlingar 
Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av VD. Det är 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som avgör vilka 
handlingar3 som kan lämnas ut. 

- Suppleanters inträde 
Avsnittet reglerar suppleanters rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträdena. Suppleant har dock ingen rätt att delta i beslut. 

- Instruktion för verkställande direktör 
Anger att styrelsen ska utfärda instruktioner för verkställande direktörens 
löpande förvaltning och i vilken omfattning verkställande direktören ska anmäla 
de beslut som den verkställande direktören fattat för styrelsen. 

- Arbetsordning för styrelsen 
Det är styrelsen som utarbetar och antar arbetsordning för sitt eget arbete. 

- Förvaltningsberättelsens innehåll 
Utöver vad aktiebolagsordningen stadgar om förvaltningsberättelsen ska 
bolagets förvaltningsberättelse även redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 

 
3 En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd. En allmän handling som är 
sekretessbelagd är inte en offentlig handling och ska inte lämnas ut. 
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- Revision 
Beskriver hur revision ska gå till och vad som särskilt ska beaktas. 

- Bolagsstyrningsrapport 
Bolagsstyrningsrapporten ska omfatta rapportering av hur bolagets verksamhet 
bedrivits inom ramarna för de kommunala ändamålen och de kommunala 
befogenheterna. Den ska lämnas till kommunstyrelsen i samband med 
årsredovisningen. 

- Ägardirektiv för dotterbolagen 
Framgår att moderbolaget utfärdar ägardirektiv för sitt dotterbolag. 

- Arkivreglemente 
Bolaget ska tillämpa kommunens arkivreglemente. Arkivmyndighet är 
kommunen. 

- Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar 
Bolaget ska tillämpa de regler som gäller för kommunen. 

- Extraordinär händelse och höjd beredskap 
Framgår att bolaget ingår i kommunens krisorganisation. 

Ägardirektiv för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg 
Ägardirektivet är antaget av styrelsen i moderbolaget Falköpings Hyresbostäder AB 
den 18 mars 2020 och fastställt av bolagsstämman den 15 april 2020. 
Ägardirektivet för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg utfärdas av moderbolaget 
Falköpings Hyresbostäder AB. 
I allt väsentligt följer ägardirektivet det som gäller för moderbolaget. Det är också i 
enlighet med moderbolagets ägardirektiv där det stadgas att det är moderbolaget som 
ska utfärda ägardirektiv för sitt dotterbolag och att det ska utfärdas med ägardirektivet 
för moderbolaget som grund. 

Ägardirektiv för Hotellfastigheter i Falköping 
Ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping är daterat 2013-01-09. 
Strukturen i ägardirektivet är i huvudsak densamma som i ägardirektiven för Falköpings 
Hyresbostäder AB och för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. 
Av ägardirektivet framgår bl.a. att ”bolaget ska verka för att utveckla besöksnäringen i 
Falköpings kommun”. 

Ägardirektiv för Ekehagens Forntidsby AB och Falbygdens Bredband AB 
Bolagen saknar ägardirektiv. Vad gäller Ekehagens Forntidsby AB äger bolaget en 
fastighet.  
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3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att ägardirektiven är styrande för bolagens verksamhet. I några fall ser vi 
att det finns samma uppgifter i bolagsordningen som i ägardirektivet. Det blir något av 
en upprepning. 
Formuleringen i Falköpings Hyresbostäder AB:s ägardirektiv om att bolaget i 
”tillämpliga delar” ska följa kommunen policydokument, riktlinjer, planer och program 
bedömer vi som en risk för godtycke. Vem avgör vilka policydokument, riktlinjer, planer 
och program som är tillämpliga? Vi rekommenderar att istället tydligt uttrycka vilka 
policydokument, riktlinjer, planer och program som ska gälla för bolaget. Rent praktiskt 
kan detta hanteras genom att i ägardirektivet t.ex. ange en webb-adress till 
kommunens hemsida där tvingande policydokument som ska gälla för bolagen läggs in 
och uppdateras. 
Vi bedömer att ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB bör ses över. I 
nuvarande utformning ges intrycket av att bolaget har en större verksamhet än vad 
som nu är fallet. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och egentligen inte mer än så. 
Bolaget idkar idag inte någon verksamhet för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 
Vi bedömer att det saknas ägardirektiv för Ekehagens Forntidsby AB och Falbygdens 
Bredband AB är en brist. Enligt gällande lagstiftning finns det dock inget krav på att 
ägardirektiv upprättas men det är ett sätt beskriva vad bolaget förväntas bedriva för 
verksamhet utöver vad som står i bolagsordningen utveckla samt hur ändamålet med 
verksamheten skall uppnås. 
Ägardirektiven, för de bolag som har ett sådant, bedömer vi ha tagits fram i dialog med 
bolagen. Det är en fördel, anser vi, för att öka sannolikheten att de tolkas på samma 
sätt av ägaren och bolagens styrelser. 

3.3 Principiell fråga eller en fråga av annars större vikt 
Av bolagsordningarna stadgas att kommunfullmäktige innan bolaget fattar något beslut 
som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska beredas möjlighet att ta 
ställning i frågan. Det uttrycks inte tydligt i bolagsordningarna vad som är en sådan 
fråga. 
Falköpings Hyresbostäder AB håller på att färdigställa 73 lägenheter i två flerfamiljshus 
för ca 75 mnkr i kvarteret Diamanten. Detta har inte varit ett ärende för fullmäktiges 
ställningstagande. Däremot har ett annat ärende lyfts till fullmäktige och det är när 
Fastighetsaktiebolaget Mössebergs styrelse tog beslut om att bygga ett logistikcenter. 
Som grund för byggnationen i kvarteret Diamanten har varit en arkitekttävling som varit 
uppe hos fullmäktige för behandling. 

3.3.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att frågan om vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt 
behöver tydliggöras. 
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Angående byggnationen i kvarteret Diamanten har frågan inte formellt lyfts till 
fullmäktige. Vi bedömer att frågan formellt skulle ha lyfts i fullmäktige för ett 
ställningstagande. 

3.4 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Med uppsikt avses att kommunstyrelsen vid varje tidpunkt ska hålla sig tillräckligt 
informerad om verksamheten i bolagen för att förvissa sig om att bolaget drivs på ett 
sätt som fullmäktige avsett med bolagets verksamhet. Se vidare om den förstärkta 
uppsiktsplikten i avsnitt 3.5. 
För att kunna uppfylla detta kan det vara lämpligt att på något sätt definiera vad som 
avses med uppsikt och hur den formellt ska bedrivas. Det beskrivs lämpligen i ett 
särskilt dokument där även den förstärkta uppsiktplikten beskrivs. 
Uppsikten bör bestå av formella och protokollförda ägardialoger med syftet att bedöma 
om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med sina ägardirektiv. Av praktiska skäl 
kan inte hela kommunstyrelsen träffa bolagens styrelser och ledningsgrupper och 
därför är det viktigt att det finns en informationsöverföring från de ur kommunstyrelsen 
som har som uppgift att praktiskt utöva uppsikten av bolagen till övriga ledamöter i 
kommunstyrelsen. Det görs lämpligen genom en stående punkt på kommunstyrelsens 
agenda när så är aktuellt, t.ex. efter en ägardialog. 
 
Iakttagelser  
 
En del av uppsikten är att föra en dialog med bolagen. Det görs med Falköpings 
Hyresbostäder AB och Fastighetsaktiebolaget Mösseberg AB. Uppsikten av 
Falbygdens Bredband AB sker genom att kommunens ekonomichef sitter i styrelsen för 
bolaget. Fullmäktige utser också en representant för kommunen som ska delta på 
bolagsstämman. 

3.4.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte på ett tydligt sätt har definierat vad uppsikten 
innebär och hur den formellt ska bedrivas. Det finns sålunda heller inte formulerat i 
något styrdokument. Ägardialoger förs inte alls med Hotellfastigheter i Falköping AB, 
Ekehagens Forntidsby AB eller Falbygdens Bredband AB vilket vi anser vara en brist. 
Det finns förklarliga orsaker till att ägaren inte träffar Ekehagens Forntidsby AB då 
bolaget inte har någon egentlig verksamhet utan bara äger en fastighet. Verksamheten 
i sig bedrivs av kommunen. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat att bolaget ska 
likvideras och att byggnaderna på fastigheten ska köpas av kommunen. Marken ägs i 
dagsläget av en stiftelse. 
Då det är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt anser vi att frågan om 
informationsöverföring från ägardialogerna till hela kommunstyrelsen är av stor vikt. 
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3.5 Kommunstyrelsens årliga prövning, (förstärkt uppsiktsplikt) 
Kommunallagen stadgar i 6 kap 9 § att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 
den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna (så kallad förstärkt uppsiktsplikt). Om styrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Iakttagelser 
Vid tid för granskningen har kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut om 2020 års 
verksamhet i bolagen. Däremot har kommunstyrelsen tagit beslut under de senaste 
åren. 
Det årliga beslutet rörande 2019 års verksamhet togs 2020-08-19 för samtliga bolag 
förutom Ekehagens Forntidsby AB där beslutet togs 2020-09-16. 
I Falköpings kommun finns inget styrdokument antaget som reglerar hur den förstärkta 
uppsikten ska ske.  

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Kommunallagen reglerar inte när under året årliga beslut inom ramen för den förstärkta 
uppsiktsplikten ska tas. Vi bedömer ändå att det är sent att besluten har tagits ca 8-9 
månader efter verksamhetsårets slut och att besluten lämpligen skulle kunna tas i 
samband med att kommunens årsredovisning behandlas. 
Ett styrdokument som beskriver hur arbetet med uppsikt och den förstärkta uppsikten 
ska bedrivas behöver utformas och beslutas om. Arbetet med uppsikten begränsas inte 
enbart till två ägardialoger årligen och beslut om den förstärkta uppsikten en gång om 
året. Uppsikt är ett under året löpande arbete precis som uppsikten över nämnderna. 
Redan i december månad, samma år som beslutet avser, kan uppföljnings- och 
utvärderingsdokument av den förstärkta uppsiktplikten tas fram som en del i underlaget 
till det årliga beslutet. Det kan lämpligen vara ett ansvar för kommundirektören. I början 
av året, innan kommunen tar beslut om kommunens årsredovisning, kan ett 
samrådsmöte eller ägardialog ordnas där underlaget till det årliga beslutet diskuteras 
och förankras. Utifrån detta kan sedan, ganska omgående, ett välgrundat beslut tas om 
den förstärkta uppsikten och inte minst kan eventuella nödvändiga förslag till åtgärder 
presenteras fullmäktige för beslut.  

3.6 Styrelsernas sammansättning 
Iakttagelser 
 
Styrelseledamöterna i de kommunala bolagen är tillsatta av kommunfullmäktige.  
I Falköpings Hyresbostäder AB sitter en ledamot som dessutom är ledamot i 
kommunstyrelsen. 
I Fastighetsaktiebolaget Mösseberg finns samma ledamot representerad i styrelsen. 
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I Hotellfastigheter i Falköping AB finns flera ledamöter från kommunstyrelsen 
representerade i styrelsen för bolaget. Däribland kommunstyrelsens ordförande. 
I Ekehagens Forntidsby AB och det delägda bolaget Falbygdens Bredband AB sitter 
bara tjänstepersoner. 

3.6.1 Kommentarer och bedömning 
Innebörden i uppsikten är att kommunstyrelsen, förutom att utöva en styrfunktion, ska 
hålla sig informerad om verksamheten i bolagen. Bättre information än att sitta i 
styrelsen för ett bolag går förstås inte att få. Däremot tål det att diskuteras lämpligheten 
i att kommunstyrelseledamöter sitter i styrelserna för de bolag som de är satta att utöva 
sin uppsiktsplikt över. De förväntas i klartext att utöva uppsikt över sig själva. 
Att vara kommunstyrelseledamot och samtidigt ledamot i en bolagsstyrelse i ett bolag 
som ägs av kommunen bryter inte mot någon lag. Men vi anser att kommunstyrelsen 
ändå bör ta ställning till om det är lämpligt eller inte. 

3.7 Kommunstyrelsens reglemente 
Iakttagelser 
 
Kommunstyrelsens reglemente är fastställt 2021-03-29 av kommunfullmäktige. Under 
avsnittet ”Ledningsfunktionen och styrfunktionen” (§ 7), behandlas särskilt 
kommunstyrelsens uppgifter och ansvar avseende företag och stiftelser. 
 
Kommunstyrelsen ska: 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 
kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i, 

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 
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6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

3.8 Ägardialoger 
 
Iakttagelser 
 
Ägardialoger ska, enligt ägardirektiv, ske två gånger om året med Falköpings 
Hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg. Det har hittills genomförts med 
Falköpings Hyresbostäder AB en gång i år den 26 februari. Nästa ägardialog är 
planerad till den 15 oktober 2021. I ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB 
stadgas ingenting om ägardialoger. Ekehagens Forntidsby AB och Falbygdens 
Bredband AB saknar ägardirektiv. 
För de två bolag där ägardirektiven stadgar att ägardialog ska ske två gånger om året 
ska ägardialogerna ha en agenda och det är ägaren som ska kalla till möte. Formella 
ägardialoger har inte hållits tidigare och till detta första möte togs agendan fram av 
bolaget och KSAU tillsammans. En av punkterna var att belysa hur det nu aktuella 
ägardirektivet tagits fram och det arbete som varit under hösten 2019 som resulterade i 
nuvarande ägardirektiv. 
Bolaget presenterade sin affärsplan 2019-2023 och kommunen presenterade sin 
flerårsplan 2021-2023 avseende koncernfrågor, verksamhetsmål och finansiella mål. 
Det påpekades även att beslut om finansiella mål behöver tas för kommunkoncernen 
gemensamt. Dessa frågor planeras att tas upp på ett möte i september där företrädare 
för bolaget ska bjudas in. 
Plan- och markfrågor behandlades under ägardialogen med Falköpings Hyresbostäder 
AB där kommunen presenterade utdrag från rapport kring bostadsförsörjning. Det 
presenterades även olika pågående projekt och planer på kommande projekt i 
kommunen. 
Det diskuterades även olika frågeställningar och utmaningar som kommunen och 
bolaget har gemensamt kring social hållbarhet. Mötet var enigt kring att det finns bra 
samverkan idag men att det kan stärkas och behöver utmynna i mer konkreta åtgärder.  
Vid ägardialogerna förs protokoll. 
För övriga bolag har inga ägardialoger genomförts. 

3.8.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att det första mötet innehöll värdefulla punkter att diskutera. Vår 
uppfattning är att en del av ägardialogen ska syfta till att ägaren ska kunna bedöma i 
vilken grad bolaget följer sitt ägardirektiv. Därför rekommenderar vi att en särskild 
punkt på dagordningen framöver handlar om just detta. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
styrning och uppsikt över sina bolag till stora delar är informell. Det innebär inte att 
kommunstyrelsen helt saknar uppsikt men att uppsikten behöver formaliseras samt 
dokumenteras i syfte att skapa en spårbarhet och ökad transparens. Att inte 
formalisera uppsikten innebär dessutom en risk för att uppsikten blir personbunden och 
utövas av de förtroendevalda som för tillfället har majoritet i kommunstyrelsen. Vid ett 
eventuellt maktskifte kan sålunda arbetet med uppsikten komma att förändras i och 
med att styrdokument saknas. 
För de bolag där ägardirektiv har tagits fram har det gjorts i en dialog mellan 
kommunen och bolagens styrelser. Ägardirektivet för Hotellfastigheter i Falköping AB 
är av äldre datum och det behöver revideras för att tydligare visa bolagets syfte. 
Frågan om vad som är en principiell fråga eller annars av större vikt, som ska beredas 
fullmäktige att yttra sig, bör tydliggöras. 
Kommunstyrelsen har inte definierat vad uppsikten innebär formellt. Vi kan dock se en 
utveckling i och med att kommunstyrelsen nu börjat kalla åtminstone de större bolagen 
till ägardialoger. Vi anser dock att alla bolagen ska omfattas av detta. Någon form av 
dokument, t.ex. en ägarpolicy som talar om varför kommunen ska driva viss 
verksamhet i bolagsform, kan med fördel tas fram. 
I alla bolagen förutom Ekehagens Forntidsby AB sitter det kommunstyrelseledamöter i 
styrelserna. Vi anser att det är tveksamt då det i praktiken innebär att kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över sig själv. 
Kommunstyrelsen har nyligen inrättat en rutin där bolagen ska kallas till ägardialog två 
gånger om året. Ett första möte har ägt rum där visserligen viktiga och intressanta 
punkter på dagordningen fanns med. Vi menar att det huvudsakliga innehållet i en 
ägardialog är att diskutera hur bolagen bedriver sin verksamhet utifrån sitt ägardirektiv. 
Även övriga frågor av vikt kan tas upp.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:  

— att i ett särskilt dokument fastställa vad som avses med uppsikt över bolagen och 
hur den praktiskt ska bedrivas. Ett sådant dokument behöver också reglera hur den 
förstärkta uppsikten ska bedrivas. 

— tidigarelägga det årliga beslutet om den förstärkta uppsikten. Beslutet bör tas 
betydligt tidigare än 8-9 månader in på nästkommande år som beslutet avser. 

— formalisera ägardialogerna i högre utsträckning och omfatta samtliga av kommunen 
ägda bolag i syfte att öka transparensen samt spårbarheten. Det är av vikt att olika 
uppfattningar i viktiga frågor kan spåras och verifieras via protokoll.  

— uppdatera ägardirektiven av äldre datum och anta ägardirektiv för de bolag som 
saknar ett sådant. 

— göra en bedömning av om det är rimligt att kommunstyrelseledamöter även sitter i 
styrelsen för ett av kommunen ägt bolag, vilket i praktiken innebär att 
kommunstyrelsen utövar uppsikt över sig själv. 
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— att bolagsordningen för Falbygdens Bredband AB förtydligas, där det idag 
förekommer sammanblandningar av olika frågor. Vidare bör bolagsordningen 
revideras i den del som avser att ”inhämta Falköpings kommuns ställningstagande 
avseende frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”, där 
det bör ändras till ”Falköpings kommuns kommunfullmäktige”. 

 
Datum som ovan 

KPMG AB 
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