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Rapportsammandrag - Granskning av Ä garstyrning  

Kommunens styrning av bolagen bör ses 

över 

På uppdrag av oss revisorer har Deloitte granskat  

styrningen av kommunens bolag. 

Utifrån granskningen bedömer vi att det bör göras en 

översyn av formerna och rutinerna för styrningen av 

kommunens bolag. Detta gäller främst kommunstyrel-

sens styrning och uppsikt över Jämtkraft AB och 

Östersunds Rådhus AB.  Vi har även noterat att 

kommunens policy för styrning av bolag behöver 

revideras. 

Östersunds Rådhus AB har rutiner för 

dialog och uppsikt 

Östersunds Rådhus AB har rutiner för dialog/uppsikt 

över de bolag som ingår i koncernen. Det finns en tydlig 

plattform med tjänstemannastöd för koncernstyrelsen 

vid denna dialog/uppsikt.  

Vi bedömer att Östersunds Rådhus AB har rutiner för 

att hålla sin ägare väl informerad om sin verksamhet. 

Bolaget har bland annat som rutin att lämna informa-

tion om koncernens verksamhet och ekonomi vid de 

gruppledarträffar som följer efter varje sammanträde 

med kommunstyrelsen. Information lämnas även direkt 

till fullmäktige, bland annat i samband med behand-

lingen av bolagets årsredovisning. 

Hur ska kommunstyrelsen fullgöra sitt 

ansvar? 

Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen skyldig att 

ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i bolagen. 

Utöver detta har kommunfullmäktige gett kommun-

styrelsen ansvaret för den strategiska ägardialogen och 

de strategiska ägarfrågorna i den mån ärendena inte 

ska avgöras av kommunfullmäktige.  

Utöver kommunens policy för styrning av bolagen finns 

inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner för hur 

kommunstyrelsen ska utöva styrningen och uppsikten i 

praktiken.  Av policyn framgår endast att kommun-

styrelsen, genom arbetsutskottet, föreslås ha genom-

gångar med bolagens styrelser och verkställande 

direktörer.  

Mot bakgrund av personsambanden mellan kommun-

styrelsens arbetsutskott och bolagsstyrelserna, främst 

Östersunds Rådhus AB, bör kommunstyrelsen 

utvärdera hur styrningen, dialogen och uppsikten 

avseende kommunkoncernen bör organiseras. Vid en 

sådan utvärdering bör det särskilt beaktas hur 

kommunstyrelsen ska följa verksamheten och föra 

dialog med Jämtkraft AB och Östersunds Rådhus AB. 

Dokumentera genomgångar och möten 

Av policyn framgår att ovan nämnda genomgångar bör 

dokumenteras. Vi har vid vår granskning inte funnit 

någon dokumentation över dialog/genomgång med 

Jämtkraft AB. För att stärka den interna kontrollen och 

öka möjligheterna för ledamöterna i kommunstyrelsen 

att fullgöra sin uppsiktsplikt behöver genomgångar och 

möten dokumenteras. 
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