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Granskning av bolagsordningarna i 
Umeå kommunföretag  

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna för 
de kommunala bolagen genomfört en 
granskning med syftet att bedöma om 
bolagens bolagsordningar uppfyller 
kommunallagens krav. Bakgrunden till 
granskningen är de förändringar som skett i 
kommunallagen under senare år.  

Kraven i kommunallagen reglerar bland annat 
den kommunala kompetensen. Det innebär 
att kommunen, inklusive dess bolag, ska ha 
hand om angelägenheter som är av allmänt 
intresse och som har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar. 
Förändringarna i kommunallagen har föranlett 
att SKL har tagit fram underlag och mallar som 
stöd för utformning av bolagsordningar i 
kommunala bolag. 

Vår samlade bedömning är att 
bolagsordningarna för bolagen i olika 
utsträckning uppfyller de krav som ställs i 
kommunallagen kring den kommunala 
kompetensen. Av 23 granskade bolag har 16 
bolagsordningar där beskrivningen av 
verksamhetens ändamål överensstämmer 
med lagkraven. I förekommande fall 
överensstämmer de även med SKL:s 
rekommendationer. Bolagsordningarna för 
fem bolag överensstämmer inte med 
lagkraven: 

 AB Bostaden Parkering i Umeå  
 Infrastruktur i Umeå AB  
 Dåva deponi och avfallscenter i Umeå 

AB  
 Vatten och avfallskompetens i norr AB  
 Västerbottens Museum AB 

Övriga två bolag har bolagsordningar som 
delvis överensstämmer med lagkraven: 

 Kommunicera i Umeå AB 
 Umeå Vatten och Avfall AB 

Vi bedömer också att det saknas tydliga 
former för hur bolagen ska återrapportera hur 
verksamheten bedrivits inom den kommunala 
kompetensen. Flertalet (20) bolag uppger att 
verksamheten bedrivs inom den kommunala 
kompetensen men inget av de 23 bolagen 
beskriver på vilket sätt så är fallet. 

Utifrån granskningens resultat 
rekommenderar vi bolagsstyrelsen för Umeå 
kommunföretag AB att i dialog med sin ägare:  

 säkerställa att bolagsordningarna för 
bolagen inom kommunkoncernen 
uppfyller de krav som ställs i 
kommunallagen vad gäller den 
kommunala kompetensen 

 upprätta former för en tydlig 
återrapportering av hur verksamheten 
för respektive bolag bedrivs inom den 
kommunala kompetensen 


