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�� �&44&%')8,*0,&'(4� 9&)&$)&-� ��544(%0'2)*:0*%� ;�&<)#:��=��� >�;� � �� � � ��#&)#*%(44*)���?�=��@;!A!��� � � ���� BCDEFGEHEI�DJ�GKLLMEFNOCPQFPEF�MRRFHGN�DJ�SKQDI�KTU�GKLLMEDQVWCSMEX�Y�FJDC�RZ�CPJHFHKEFICDEFGEHEI���[\]] _̂̀abcdèd_̀�fd̀êa�ghiijklmnopqlpkl�rsotuqmkvkwl�mxyklmpjmqzmuk{p|�{umpoum�{pk�}~�rp�ojuov�}�}}|�stpoqyikul�mvqq��j{{vkwp��hiijkl�optvlhopo�lhi�ltuo��z�l�ovtpqlp�rozk�optvlvhklwoj���~|������������������������������������������������������������������������������������������]]�_��aa_ _¡�¢pomvrvpou{p��hiijkuqu�no�ploptvlhopo�£uo��z�j��{ouw�ut��hiijkpkl�rsomohpk{ptuq{u�optvlvhklwoj���~�wpkhirsom�pk�woukl�kvkw�ut��hiijklmnopqlpkl�j��lv�m�ut��hquw�h¤£��hiijkuqrso�jk{��¥nrmpm�ip{�woukl�kvkwpk�£uo�tuovm�umm��p{siu�hi��hiijklmnopqlpk��z�pmm�mvqqrop{llmyqquk{p�lymm�qp{po|�lmno�h¤£�£uo�j��lv�m�stpo��hquw|�lmvrmpqlpo�h¤£��hiijkuqrso�jk{��¦oukl�kvkwpk�£uo�wpkhirsoml�ut�optvlvhkl�nozk�g§̈ ¦��©pk�luiiukrummuk{p��p{sikvkwpk�jmvrozk�woukl�kvkwpkl�lnrmp�yo�umm��hiijklmnopqlpk�vkmp�mvqqoy¤�qvwm�mvqqrop{llmyqquk{p�qp{po|�lmno�h¤£�£uo�j��lv�m�stpo��hquw�h¤£��hiijkuqrso�jk{��¦oukl�kvkwpk�£uo�utwoykluml�wyqquk{p�j��lv�mpk�stpo�lmvrmpqlpo�mvqq�umm�woukl�u�tvq�u�lmvrmpqlpo�lhi�rvkkl�v��hiijkpk��©pm��p{sil�ummª��hiijklmnopqlpk�vkmp��z�pmm�mvqqoy¤�qvwm�lymm�£uo�rhoiuqvlpoum«lmoj�mjopoum�lvk�j��lv�ml�qv�m���hiijklmnopqlpkl�prmporozwu{p�£uk{qvkwuo«j��qnlkvkwuo�rozk��hquw�h¤£��hiijkuqrso�jk{�l�v¤�ul�mvqq�tvll�{pq�qs�uk{p�jk{po�zopm��©pm��p{sil�tv{uop�umm��hiijklmnopqlpk�vkmp�£uo�ly�polmyqqm�umm�£uk{qvkwuoku�rso�j��lv�ml�qv�mpk�yo�mvqqwykwqvwu�h¤£�luiqum�wpipkluim���hiijklmnopqlpk�{pqtvl�mvqqrop{llmyqquk{p�jmrsom�j��lv�ml�qv�mpk�pkqvwm��hiijklmnopqlpkl�opwqpipkmp��g§̈ ¦�op�hiipk{pouo�pmm�ukmuq�zmwyo{po�rso�umm�lmyo�u��hiijklmnopqlpkl�j��lv�m�h¤£�{yoip{��z�pmm�mvqqrop{llmyqquk{p�lymm�j��rnqqu�j��lv�ml�qv�mpk��ghiijklmnopqlpk�op�hiipk{poul�ummª�ly�polmyqqu�umm�{pm�rvkkl�pmm�lnlmpiumvl�m�mvqqtywuwzkwllymm�h¤£�ojmvkpo�rso�£jo�j��lv�m�qv�mpk�l�u�mvqqyi�ul�stpo��hiijkpkl��hquw�h¤£��hiijkuqrso�jk{��ly�polmyqqu�umm�£uk{qvkwuo�rozk��hquw�h¤£��hiijkuqrso�jk{�{pqwpl�uqqu��hiijklmnopqlpqp{uismpo��stpotywu�tyo{pm�ut�kyotuoh�ut�lmnopqlpho{rsouk{p«¬©«�hquw�tv{��hiijklmnopqlpkl�h¤£��hiijkrjqqiy�mvwpl�luiiukmoy{pk��ly�polmyqqu�umm�£uk{qvkwuo�lhi�pmm�jk{poquw�rso�uqqu��hiijklmnopqlpkl�qp{uismpol�



���������	
������ ��������������������� � ������ � ���� !"���

�#$%&'()*)+� �),-.)&%,*� /(0'*)&)*� �',)&$01*0'2)3&%,*+�,&'(4�567�0#$%&'()�� � � ��

899:;<=:9>;<=�?@�=;>>A?BA>;A=�CDE�:FG>F=�AHGHB:FG=I�JH>AHK�HB>;A=�@HA>HGHB=H=K�<CGG8BL8>>G?<=;AH�<CGG8B:=M@H>:HB:�9@NOB;BA�CDE�PH:>8=�A?>>FBJH�CG�JHB�OH@<:FGEH=�:CG�PHJ@;O;=:�;�JH�F<=;HPC>FA�:CG�<CGG8BHB�EH>=�H>>H@�JH>O;:�?AH@�8BJH@�LN@HAQHBJH�<F>HBJH@Q@�EF@�OF@;=�LN@HB>;A�GHJ�JH=�LF:=:=?>>JF�<CGG8BF>F�?BJFGQ>H=�CDE�8=LN@=:�;BCG�@FGHB�LN@�JH�<CGG8BF>F�PHLCAHBEH=H@BFI�;�NOH@:MBHB�FO�<CGG8BHB:�;B=H@B<CB=@C>>9@CDH::�?OHB�NOH@O?AF�F==�;B<>8JH@F�PC>FAHB�CDE�<CGG8BF>LN@P8BJH=I�;�:FGPFBJ�GHJ�BM�GFBJF=9H@;CJ�CDE�8=P;>JB;BA:;B:F=:H@�:?<H@:=?>>F�<CGG8B:=M@H>:HB:�>HJFGN=H@:�<8B:<F9�<@;BA�899:;<=:9>;<=HBI��RSTUTVWXWTYZS�[@JLN@FBJHB�L@QAF@�CG�<CGG8B:=M@H>:HB�<FB�PH:>8=F�;�HB>;AEH=�GHJ�F@PH=:8=:<C==H=:�LN@:>FA�=;>>�PH:>8=�CDE�L;BBH@�F==�:Q�?@�LF>>H=I���\ZV]̂XZX�V_̀�V_Wa_̀V�XW]]�b8JJ;BAH�<CGG8B:�@HO;:C@H@�� �



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

1 (5) 

 Datum Diarienummer 
 2022-02-21 KS-2022/69.912 

 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Postadress 

 
Besök  huddinge@huddinge.se 

 Huddinge kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Handläggare  
Stefan Hamilton Ouzounidis 
08-535 302 49 
stefan.hamilton-ouzounidis@huddinge.se 

Kommunstyrelsen  

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av bolag och 
kommunalförbund – svar på revisionsgranskning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 21 februari 2022, 
överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på skrivelse från 
revisionsgrupp 1, Missiv avseende Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av 
bolag och kommunalförbund.  

Sammanfattning 
Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda 
revisionsgrupp 1 genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsikt av bolag 
och kommunalförbund. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen på ett tillfredsställande sätt leder, styr och har uppsikt över 
bolag, stiftelser och kommunalförbund. 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen inte tillräckligt tillfredsställande leder, styr och har uppsikt över 
bolag och kommunalförbund. Granskningen har avgränsats gällande uppsikten 
över stiftelser till att granska vilka stiftelser som finns i kommunen.  
 
Det bedöms att:  

 kommunstyrelsen inte på ett tillräckligt sätt har formaliserat/strukturerat 
sin uppsiktsplikt.  

 kommunstyrelsens efterfrågade handlingar/upplysningar från bolag och 
kommunalförbund endast till viss del skickas löpande under året samt att 
kommunstyrelsen inte har säkerställt att handlingarna är tillgängliga och 
samlat gemensamt.  

 kommunstyrelsen delvis tillfredsställande utfört uppsiktsplikten enligt 
kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunstyrelsen rekommenderas att vidta ett antal åtgärder för att stärka 
uppsikten av bolag och kommunalförbund. 
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Beskrivning av ärendet 
Certifierade kommunala yrkesrevisorer har på uppdrag av kommunens 
förtroendevalda revisionsgrupp 1 genomfört en granskning av kommunstyrelsens 
uppsikt av bolag och kommunalförbund. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen på ett tillfredsställande sätt leder, styr och har 
uppsikt över bolag, stiftelser och kommunalförbund. Granskningen har 
genomförts av revisionsbyrån KPMG. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen inte tillräckligt tillfredsställande leder, styr och har uppsikt över 
bolag och kommunalförbund. Granskningen har avgränsats gällande uppsikten 
över stiftelser till att granska vilka stiftelser som finns i kommunen. 
Det bedöms att:  

 kommunstyrelsen inte på ett tillräckligt sätt har formaliserat/strukturerat 
sin uppsiktsplikt.  

 kommunstyrelsens efterfrågade handlingar/upplysningar från bolag och 
kommunalförbund skickas till viss del löpande under året. Det bedöms 
vidare att kommunstyrelsen inte har säkerställt att handlingarna för 
uppsiktsplikten är tillgängliga och samlat gemensamt. 

 kommunstyrelsen delvis tillfredsställande utfört uppsiktsplikten enligt 
kommunstyrelsens reglemente.  

 
KPMG rekommenderar ett antal åtgärder för att stärka kommunstyrelsens uppsikt 
och därmed på ett tillfredsställande sätt uppfylla uppsiktsplikten. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 säkerställa att det finns ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för 
hur uppsiktplikten ska tillämpas över kommunens bolag och 
kommunalförbund.  

 säkerställa att handlingar från bolag och kommunalförbund delges alla 
kommunstyrelseledamöter.  

 överväga värdet av närvaro av styrelseordförande/VD/bolag vid 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  

 säkerställa att handlingar som ett underlag för alla kommunstyrelsens 
ledamöters uppsiktsplikt är tillgängligt och samlat gemensamt. 

 delge, enligt reglementet, kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
prövning och beslut gällande 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.  

 i översynen av kommunens internkontrollprocess även överväga att 
inkludera bolagen och kommunalförbundet.  
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 i samband med ny mandatperiod och utbildningsinsatser säkerställa 
kommunstyrelsens ledamöters kunskap kring uppsiktsplikten.  

 

Förvaltningens synpunkter 
Sammanställning och förmedling av underlag för att kommunstyrelsen ska kunna 
utöva uppsikt över bolag och kommunalförbund utgår ifrån den ordinarie 
planerings- och uppföljningsprocessen. I samband med den cykliska 
rapporteringen tillställs kommunstyrelsen information avseende bolagens och 
kommunalförbundets verksamheter. Detta utgör grunden för kommunstyrelsens 
uppsikt. Utöver dessa processer behöver kommunstyrelsen ges möjlighet att 
löpande ta del av information rörande aktuella händelser under året. Förvaltningen 
bedömer att revisionsrapporten förmedlar en relevant bild när det gäller den del av 
uppsikten som baseras på sådan löpande information, och att befintliga rutiner kan 
förbättras i enlighet med KPMGs rekommendationer. 
Nedan listas KPMGs rekommendation och förvaltningens svar på dessa. 

Säkerställa att det finns ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur 
uppsiktplikten ska tillämpas över kommunens bolag och kommunalförbund. 

Utifrån det redan pågående arbetet med att utveckla styrningen gentemot de 
kommunala bolagen ska kommunstyrelsens förvaltning vidta planerade åtgärder 
som utvecklar uppsiktsplikten med en tydligare, gemensam struktur avseende 
planering, uppföljning och återrapportering. 

Säkerställa att handlingar från bolag och kommunalförbund delges alla 
kommunstyrelseledamöter. 

Kommunstyrelsens förvaltning kommer att delge kommunstyrelsen inkomna 
handlingar under punkten ”Meddelande till kommunstyrelsen” på 
kommunstyrelsens sammanträden. 

Överväga värdet av närvaro av styrelseordförande/VD/bolag vid 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 

Idag gällande rutin följs även fortsättningsvis där bolagens styrelseordförande/VD 
kallas vid behov till kommunstyrelsens sammanträden för rapportering i specifika 
frågor. 

Säkerställa att handlingar som ett underlag för alla kommunstyrelsens ledamöters 
uppsiktsplikt är tillgängligt och samlat gemensamt. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska tillse att erforderliga handlingar inhämtas, 
samlas och diarieförs i kommunens diariesystem. 

Delge, enligt reglementet, kommunfullmäktige kommunstyrelsens prövning och 
beslut gällande 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. 
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Kommunstyrelsens prövning och beslut gällande de kommunala bolagens 
verksamhet hanteras från och med 2022 i samma ärende som kommunens 
årsredovisning. Det innebär ett mer sammanhållet informationsflöde och en 
etablerad delgivningsprocess där kommunfullmäktige är mottagare av 
kommunstyrelsens beslut. Kommunens kansli hanterar delgivning. 

I översynen av kommunens internkontrollprocess även överväga att inkludera 
bolagen och kommunalförbundet 

En översyn av internkontrollprocessen ska genomföras under 2022, i den ingår att 
se över reglementet och överväga att inkludera även de helägda kommunala 
bolagen.  

I samband med ny mandatperiod och utbildningsinsatser säkerställa 
kommunstyrelsens ledamöters kunskap kring uppsiktsplikten 

Kommunstyrelsens förvaltning har en aktivitet i sin arbetsplan för 
2022 ”Utformning av utbildning för kommunens förtroendevalda”, med syfte att 
säkerställa att alla förtroendevalda har kunskap om kommunens organisation, 
förtroendevaldas roll och den lagstiftning som styr kommunens arbete. I denna 
utbildningsinsats ingår uppsiktsplikt. 
I granskningsrapporten noteras att ett av två obligatoriska ägarmöten med 
fastighetsbolagen saknas för 2021. Granskningen avslutades dock innan årets sista 
ägarmöten ägde rum och båda bolagen har genomfört de två enligt ägardirektiven 
begärda ägarmötena.  
I ägardirektivet till Huge Fastigheter AB anges att bolaget ska kalla ägaren till 
ägarmöten och ägardialoger. I granskningsrapporten anges att ägaren kallar 
bolaget, vilket inte är korrekt. 
Förslaget till beslut förväntas inte ha negativ hållbarhetspåverkan eller negativa 
konsekvenser utifrån barnrättskonventionen. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser. 
 
Camilla Broo 
Kommundirektör 

Petra Asplund Eriksson 
Ekonomidirektör 
 

   

Bilagor 
Bilaga 1. Missiv avseende Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av bolag 

och kommunalförbund 
Bilaga 2. Revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av bolag 

och kommunalförbund 
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Beslutet ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer 
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