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1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer  
EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna för de kommunala bolagen genomfört en 
granskning med syftet att bedöma om bolagsordningarna för Umeå kommuns majoritets-
ägda1 bolag uppfyller kommunallagens krav. Bakgrunden till granskningen är de förändringar 
som skett i kommunallagen senare år, vilka har föranlett att SKL har tagit fram underlag och 
mallar som stöd för utformning av bolagsordningar i kommunala företag. 

Vår samlade bedömning är att bolagsordningarna för Umeå kommuns bolag i olika utsträck-
ning 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 verk-
samheten bedrivits inom den kommunala kompetensen. Flertalet (20) bolag uppger att verk-
samheten 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 bo-
lag bedrivs inom den kommunala kompetensen 

 
  

                                                
1 Med majoritetsägt bolag avses ett företag som uppfyller aktiebolagslagens krav på dotterföretag, det 
vill säga där mer än 50% av andelarna ägs av kommunen eller att kommunen genom avtal, föreskrift i 
bolagsordning e dyl. har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande över bolaget. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Enligt kommunallagen (2 kap 11§) får kommuner med de begränsningar som framgår av lag, 
överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och före-
ningar. Umeå kommuns fullmäktige har lämnat över skötseln av kommunala angelägenheter 
till kommunala bolag, både helägda och delägda. 

För överlämnande till helägda bolag reglerar kommunallagen (10 kap 3§) att om en kommun 
med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt2 kommu-
nalt bolag, ska fullmäktige: 

   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 till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 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.  

Vid överlämnande till delägda bolag reglerar kommunallagen (10 kap 4 §) att innan skötseln 
av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag3, 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. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagsordningarna för Umeå kommuns majori-
tetsägda bolag4 uppfyller kommunallagens krav.  

I granskningen besvaras även följande kompletterande frågeställningar: 

 Har bolagsordningar anpassats så att de överensstämmer med de rekommendat-
ioner som SKL lämnar kring angivande av den kommunala kompetensen? 
 

 Hur säkerställer styrelsen en ändamålsenlig återrapportering av om bolaget hållit sig 
inom den kommunala kompetensen? 

2.3 Genomförande 

Granskningen har baserats på dokumentstudier av fastställda bolagsordningar, årsredovis-
ningar och respektive bolags återrapportering av verksamheten. Inom ramen för gransk-
ningen har det inte genomförts några intervjuer med representanter från bolagen.  

                                                
2 Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indi-
rekt innehar samtliga aktier. 
3 Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller lands-
tinget bestämmer tillsammans med någon annan. (Kommunallagen 10 kap 2 §) 
4 Med majoritetsägt bolag avses ett företag som uppfyller aktiebolagslagens krav på dotterföretag, det 
vill säga där mer än 50% av andelarna ägs av kommunen eller att kommunen genom avtal, föreskrift i 
bolagsordning e dyl. har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande över bolaget. 
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Ett stöd i bedömningen har varit de mallar som SKL, med anledning av bland annat de änd-
rade reglerna i kommunallagen, har tagit fram som stöd för utformning av bolagsordningar i 
kommunala företag. Mallar finns framtagna för motsvarande moderbolag, allmännyttiga bo-
stadsföretag, avfallsbolag, bredbandsbolag, näringslivsbolag och fjärrvärmebolag. SKL:s 
stöd är inte bindande för kommunerna. Vi har inom ramen för granskningen heller inte utrett i 
vilken utsträckning de använts i utformningen av bolagsordningar i bolagskoncernen i Umeå 
kommun.    

Utöver interna kvalitetssäkring har verkställande direktörer för de granskade bolagen fått 
möjlighet att faktagranska upprättat rapportutkast. Detta för att säkerställa att gransknings-
rapporten bygger på korrekta fakta. 

2.4 Avgränsning 

Granskningen avser de helägda bolagen och de majoritetsägda bolagen i Umeå kommun, 
vilket innebär:  

 Umeå Kommunföretag AB 
 AB Bostaden 

o AB Bostaden Parkering i Umeå 
o Holmsundsbyggnader AB 
o AB Lokalen i Umeå 
o AB Servicebostäder i Umeå 
o Kommunicera i Umeå AB 

 Umeå Parkerings AB 
 Infrastruktur i Umeå AB 

o Umeå Hamn AB 
o Dåva terminal AB 
o Umeå Vagnverkstad AB 

 Dåva Deponi och avfallscenter i Umeå AB 
 Umeå Energi AB 

o Umeå Energi Elhandel AB 
o Umeå Energi Elnät AB 
o Umeå Energi Sol Vind Vatten AB 
o Umeå Energi Umenet AB 

 Umeå Vatten och Avfall AB 
o Vatten och avfallskompetens i norr AB 

 Kompetensspridning i Umeå AB 
 Science Park i Umeå AB 
 Västerbottens Museum AB 

2.5 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för lekmannarevisionens 
analyser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallag (2017:725)  
 Aktiebolagslag (2005:551) 
 Speciallagstiftning för bolagens verksamheter 

2.5.1 Kommunallag (2017:725) 

Ramarna för vad en kommun får göra anges i kommunallagens 2 kapitel (kommunala ange-
lägenheter). Vad som ryms inom den kommunala kompetensen bygger också på domstols-
praxis och utvecklas över tid. 
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I 2 kap 1§ kommunallagen regleras att kommuner själva får ha hand om angelägenheter 
som är av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlem-
mar. 

När det gäller likställighetsprincipen säger kommunallagen (2 kap 3§) att kommuner:  

ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Självkostnadsprincipen (2 kap 6§ KL) reglerar att kommuner:  

inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för tjänster/nyttigheter som de 
tillhandahåller. 

Kommuner får bedriva näringsverksamhet,  

om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna (2 kap 7§ KL). 

Kommuner får också genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen (2 
kap 8§) 

Kommunallagen säger också att kommuner får, med vissa begränsningar, överlämna sköt-
seln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag. 

I de fall då en verksamhet förs över till kommunala bolag (10 kap 3–4 §§) ska fullmäktige 
fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, för att minimera riskerna för kompe-
tensöverskridanden. Det kommunala ändamålet anger syftet med verksamheten.  

Kommunallagen ställer krav på hur ändamålet med bolagets verksamhet fastställs i bolags-
ordningen. Generellt gäller att det ska framgå att bolagen ska tillämpa självkostnads-, likstäl-
lighets- och lokaliseringsprincipen. Det innebär kortfattat att bolagens verksamhet ska; 

1. ta ut avgifter som svarar mot kostnaderna för verksamheten 
2. behandla alla kommuninvånare lika  
3. vara knuten till kommunens område eller invånare 

2.5.2 Aktiebolagslag (2005:551) 

Aktiebolagslagen reglerar att syftet med ett aktiebolags verksamhet är att tillföra aktieägarna 
vinst. Mot bakgrund av detta bör bolagsordningar för kommunala aktiebolag innehålla be-
stämmelser om att bolaget inte ska drivas med vinstsyfte och att verksamhetens tillgångar 
vid en likvidation ska tillfalla kommunen eller moderbolaget. Utan en särskild bestämmelse, 
anses det kommunala bolaget med automatik ha till syfte att tillföra aktieägarna vinst.    

2.5.3 Speciallagstiftning för bolagens verksamheter 

I den speciallagstiftning som reglerar vissa av bolagens verksamheter finns avvikelser från 
principerna i kommunallagen. Till exempel framgår av 7 kap. 1 och 2 §§ ellagen (1997:857) 
att kommunala elföretag ska drivas på affärsmässig grund och därmed inte tillämpa princi-
perna.  

Annan speciallagstiftning som är relevant inom ramen för granskningen är lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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3 Bolagsordningarnas överensstämmelse med kommunallagen 
I detta kapitel bedömer vi huruvida bolagsordningarna för Umeå kommuns majoritetsägda 
bolag har anpassats så att de överensstämmer med kommunallagens krav.  

Redovisningen nedan görs per bolag och i förekommande fall underkoncern.  

3.1 Umeå kommunföretag  

Bolag Ändamålet med bolagets verk-
samhet utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå kommun-
företag AB 

Föremålet för bolagets verksam-
het är att inom den kommunala 
kompetensen samt enligt själv-
kostnads - och lokaliseringsprin-
cipen verka som moderbolag i 
koncernen, samordna verksam-
heten inom koncernen Umeå 
Kommunföretag, biträda företa-
gen med management och led-
ningstjänster, göra utbildningsin-
satser, biträde med finansierings-
frågor att kunna tillhandahålla 
Umeå tätortsbefolkning ett kon-
kurrenskraftigt och miljöeffektivt 
transportalternativ samt att med 
personal och lokaler medverka till 
utvecklingen av unga entreprenö-
rer. 
 
Likvideras bolaget skall dess be-
hållna tillgångar tillfalla Umeå 
kommun. 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att, 
med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, 
optimera och samordna 
verksamheterna i de 
kommunala företagen 
inom x-stads kommun. 
Likvideras bolaget ska 
dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun” 
 
(Mall: Stadshus AB) 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Vi noterar också att 
den överensstämmer 
med SKL:s mall men 
utöver denna även 
hänvisar till självkost-
nadsprincipen. 
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3.2 AB Bostaden 

Bolag Ändamålet med bo-
lagets verksamhet 
utifrån bolagsord-
ning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och 
i förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån revisions-
fråga 

AB Bostaden Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kom-
munallagens lokalise-
ringsprincip främja bo-
stadsförsörjningen i 
Umeå Kommun och 
erbjuda hyresgäs-
terna möjlighet till bo-
endeinflytande och in-
flytande i bolaget. 
Verksamheten skall 
bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska 
dess tillgångar tillfalla 
Umeå Kommunföre-
tag AB.  
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 
”Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kommu-
nallagens lokaliserings-
princip främja bostads-
försörjningen i X-stads 
kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet 
till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bed-
rivas enligt affärsmäss-
iga principer. Likvideras 
bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla 
X-stads kommun.” 
 
(Mall: Allmännyttigt bo-
lag) 

Ja. Vi bedömer att bolagsordningen 
uppfyller lagens krav på området.  
 
Vi noterar också att den överens-
stämmer med SKL:s mall. 

AB Bostaden 
Parkering i 
Umeå 
 

Bolaget ska med sin 
verksamhet erbjuda 
en attraktiv parkering 
och därigenom bidra 
till ökade parkerings-
möjligheter i Umeå 
kommun. 
 
Likvideras bolaget ska 
dess tillgångar tillfalla 
AB Bostaden i Umeå 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 

Nej. Vår bedömning är att bolags-
ordningen inte uppfyller lagens krav 
på området då den inte återknyter 
till kommunallagen.  
 
Vi noterar också att det av bolags-
ordningen inte framgår om bolagets 
verksamhet ska utföras i anslutning 
till Bostadens fastigheter eller i 
kommunen i stort. 
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Bolag Ändamålet med bo-
lagets verksamhet 
utifrån bolagsord-
ning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och 
i förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån revisions-
fråga 

Holmsunds-
byggnader AB 
 

Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kom-
munallagens  
lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörj-
ningen i Umeå Kom-
mun och erbjuda 
hyresgästerna möjlig-
het till boendeinfly-
tande och inflytande i 
bolaget.  
 
Verksamheten skall 
bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska 
dess tillgångar tillfalla 
AB Bostaden i Umeå. 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 
”Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kommu-
nallagens lokaliserings-
princip främja bostads-
försörjningen i X-stads 
kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet 
till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bed-
rivas enligt affärsmäss-
iga principer. Likvideras 
bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla 
X-stads kommun.” 
 
(Mall: Allmännyttigt bo-
lag) 

Ja. Vi bedömer att bolagsordningen 
uppfyller lagens krav på området.  
 
Vi noterar också att den överens-
stämmer med SKL:s mall.  
  
Bolagsordningen är identisk med 
den för AB Bostaden. 

AB Lokalen i 
Umeå  
 

Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kom-
munallagens  
lokaliseringsprincip 
främja lokal- och bo-
stadsförsörjningen i 
Umeå Kommun och  
erbjuda hyresgäs-
terna möjlighet till bo-
endeinflytande och in-
flytande i bolaget.  
Verksamheten skall 
bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska 
dess tillgångar tillfalla 
AB Bostaden i Umeå. 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 
”Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kommu-
nallagens lokaliserings-
princip främja bostads-
försörjningen i X-stads 
kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet 
till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bed-
rivas enligt affärsmäss-
iga principer. Likvideras 
bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla 
X-stads kommun.” 
 
(Mall: Allmännyttigt bo-
lag) 

Ja. Vi bedömer att bolagsordningen 
uppfyller lagens krav på området.  
 
Vi noterar också att den överens-
stämmer med SKL:s mall.  
 
Bolagsordningen är identisk med 
den för AB Bostaden. 
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Bolag Ändamålet med bo-
lagets verksamhet 
utifrån bolagsord-
ning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och 
i förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån revisions-
fråga 

AB Servicebo-
städer i Umeå 
 

Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kom-
munallagens  
lokaliseringsprincip 
främja lokal- och bo-
stadsförsörjningen i 
Umeå Kommun och  
erbjuda hyresgäs-
terna möjlighet till bo-
endeinflytande och in-
flytande i bolaget.  
Verksamheten skall 
bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.   
 
Likvideras bolaget ska 
dess tillgångar tillfalla 
AB Bostaden i Umeå.  
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 
”Bolaget ska i allmän-
nyttigt syfte och med 
iakttagande av kommu-
nallagens lokaliserings-
princip främja bostads-
försörjningen i X-stads 
kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet 
till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bed-
rivas enligt affärsmäss-
iga principer. Likvideras 
bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla 
X-stads kommun.” 
 
(Mall: Allmännyttigt bo-
lag) 

Ja. Vi bedömer att bolagsordningen 
uppfyller lagens krav på området.  
 
Vi noterar också att den överens-
stämmer med SKL:s mall.  
 
Bolagsordningen är identisk med 
den för AB Bostaden. 

Kommunicera i 
Umeå AB 
 

Bolaget ska med sin 
verksamhet främja ut-
veckling av och åt-
komst av fiberburen  
teknik i bostäder och 
lokaler i fastighetsbe-
stånd ägt av AB Bo-
staden i Umeå och  
dess dotterbolag.   
 
Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.  
 
Likvideras bolaget ska 
dess tillgångar tillfalla 
AB Bostaden i Umeå.  
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att, 
med iakttagande av 
lokaliserings-, (likställig-
hets- och 
självkostnadsprincipen 
– rättsläget oklart) 
främja tillgången till 
bredband för boende 
och företag inom x-
stads kommun. 
Likvideras bolaget ska 
dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kom-
mun.” 
 
(Mall: Bredbands AB) 

Delvis. Vi gör bedömningen att bo-
lagsordningen inte till fullo uppfyller 
lagens krav på området genom att 
återknyta till kommunallagen. När 
det gäller lokaliseringsprincipen 
anges den indirekt då verksam-
heten i bolagsordningen avgränsas 
till Bostadens fastighetsbestånd. I 
bolagsordningen för Bostaden 
anges Umeå kommun som geogra-
fiskt område. Detta bör dock tydlig-
göras i bolagets bolagsordning.  
 
Fullmäktige beslutade om föränd-
rad bolagsordning för Kommunicera 
i samband med avyttring av ett an-
tal fastigheter till Heimstaden 
2017/18. Inom ramen för denna 
granskning har det framkommit att 
beslutet upphävdes av Förvalt-
ningsrätten, då beslutsärendet i full-
mäktige överklagades. När ärendet 
om avyttring togs upp på nytt i full-
mäktige inkluderas inte ärendet om 
förändrad bolagsordning. 
 
Som framgår av SKL:s mall är rätts-
läget för bredbandsbolag oklart vad 
gäller likställighets- och självkost-
nadsprincipen. Ägaren bör därför 
följa rättsläget och vid behov an-
passa bolagsordningen.  
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3.3 Umeå Parkerings AB 

Bolag Ändamålet med bolagets verk-
samhet utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå Parkerings 
AB  

Ändamålet med bolagets verk-
samhet är att med iakttagande av 
den kommunala lokaliserings- 
och likställighetsprinciperna er-
bjuda attraktiva parkeringsan-
läggningar och en väl fungerande 
parkeringsövervakning skapa ett 
tillgängligt och trafiksäkert Umeå. 
Parkeringsanläggningarna ska 
drivas på affärsmässiga grunder.  
 
Likvideras bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla Umeå 
kommunföretag AB.  
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 kapitlet 
3–4 §§ 
 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
  

3.4 Infrastruktur i Umeå AB 

Bolag Ändamålet med bolagets verksam-
het utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen 
och i förekom-
mande fall SKL:s 
exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Infrastruktur i 
Umeå AB  

Ändamålet med bolagets verksamhet 
är att uppföra och förvalta järnvägs-
anknuten infrastruktur med anknyt-
ning till planerade stationer för Botni-
abanan inom Umeå kommun samt 
marknadsföra logistiktjänster som 
möjliggörs genom Botniabanans fär-
digställande. 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 ka-
pitlet 3–4 §§ 
 

Nej. Vi bedömer att 
bolagsordningen inte 
uppfyller lagens krav 
på området då den 
inte återknyter till 
kommunallagen.   
 
Vi noterar att det i 
beskrivningen av 
verksamhetens än-
damål inte görs 
några kopplingar till 
bolagets förvaltande 
av badhuset Navet, 
dotterbolaget Umeå 
Hamn eller byggnat-
ion kopplat till infra-
struktur för nya färja.  
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Bolag Ändamålet med bolagets verksam-
het utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen 
och i förekom-
mande fall SKL:s 
exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå Hamn AB 
 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
är att med beaktande av kommunal-
lagens lokaliseringsprincip tillhanda-
hålla infrastruktur för Kvarkenhamnar 
och övriga verksamma i hamnområ-
det. Verksamheten ska drivas på af-
färsmässig grund.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla Infrastruktur i Umeå 
AB 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 ka-
pitlet 3–4 §§ 
 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området. 
 
Vi noterar att rättslä-
get är oklart gällande 
den snusförsäljning 
som dotterbolaget 
Wasaline bedriver i 
Umeå hamn.  

Dåva terminal AB 
 

Bolaget skall med beaktande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip, 
utveckla och förvalta järnvägsanlägg-
ningar och industritomter med behov 
av närhet till järnvägsanläggning för 
att främja Umeås tillväxt och utveckl-
ing som ett logistikcentrum i norr. Bo-
lagets verksamhet ska drivas enligt 
affärsmässiga principer.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla Infrastruktur i Umeå 
AB. 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 ka-
pitlet 3–4 §§ 
 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området. 
 

Umeå vagnverk-
stad AB 
 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
är att med iakttagande av den kom-
munallagenslokaliseringsprincip [sic] 
projektera, uppföra äga och på af-
färsmässiga villkor förvalta en vagn-
verkstad i Umeå. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna 
tillgångar tillfalla Infrastruktur i Umeå 
AB. 
 

Kommunallag 
(2017:725) 10 ka-
pitlet 3–4 §§ 
 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området då vi gör 
tolkningen att den 
hänvisar till kommu-
nallagens lokalise-
ringsprincip. 
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3.5 Dåva Deponi och avfallscenter i Umeå AB 

Bolag Ändamålet med bolagets 
verksamhet utifrån bo-
lagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Dåva deponi och 
avfallscenter i 
Umeå AB  

Ändamålet med bolagets 
verksamhet är att svara för 
regionens deponiverksam-
het.  
 
Bolaget ska också med 
iakttagande av de kommu-
nala lokaliserings- och 
självkostnadsprincipen an-
svara för avslutade och 
gamla deponier.  
 
Likvideras bolaget ska dess 
behållna tillgångar tillfalla 
Umeå Kommunföretag AB.  
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att med 
iakttagande av bestämmel-
serna i miljöbalken och i 
förekommande fall den 
kommunala likställighets- 
och självkostnadsprincipen 
fullgöra det ansvar som – 
till den del detta ej innefat-
tar myndighetsutövning – 
åvilar X-stads kommun en-
ligt miljöbalken och annan 
lagstiftning. Likvideras bo-
laget skall dess behållna 
tillgångar tillfalla X-stads 
kommun.” 
 
(Mall: Avfallsbolag) 

Nej. Vi bedömer att bo-
lagsordningen inte upp-
fyller lagens krav på om-
rådet. Hänvisningen 
görs visserligen till loka-
liserings- och självkost-
nadsprincipen men inte 
för pågående deponier 
utan endast för avslu-
tade och gamla depo-
nier. Bolagsordningen 
innehåller dessutom 
ingen hänvisning till lik-
ställighetsprincipen. Vi 
noterar också att den 
inte hänvisar till Miljöbal-
ken. 

3.6 Umeå Energi AB 

Bolag Ändamålet med bolagets verk-
samhet utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå Energi AB  Ändamålet med bolagets verk-
samhet är att främja kommu-
nens utveckling och uppbygg-
nad av infrastruktur inom områ-
dena energiförsörjning, nätbyg-
gande och kommunikation.  
 
Bolaget skall inom sitt verksam-
hetsområde vara kommunens 
expertorgan och bistå kommu-
nen i planerings- och utred-
ningsverksamhet inom området.  
 
Bolaget skall bistå i frågor om 
energiförsörjning i övrigt inom 
kommunkoncernen.  
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att 
med optimalt resursut-
nyttjande och med hög 
leveranssäkerhet främja 
en god fjärrvärmeförsörj-
ning och en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning 
inom kommunen. Verk-
samheten ska bedrivas 
på affärsmässig grund. 
 
Likvideras bolaget ska 
dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun.” 
 
(Mall: Fjärrvärme AB) 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Vi noterar också att 
den överensstämmer 
med SKL:s mall.  
 
Kommunala elbolag 
ska i enlighet med el-
lagen drivas på af-
färsmässig grund 
och därmed inte till-
lämpa självkostnads-
principen.   
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Bolag Ändamålet med bolagets verk-
samhet utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå Energi El-
handel AB  
 

Ändamålet med bolagets verk-
samhet är att främja kommu-
nens utveckling inom områdena 
energiförsörjning. Bolaget ska 
bistå kommunen i det praktiska 
handhavandet av kommunens 
krafttillgångar och i fråga om 
energiförsörjning i övrigt inom 
kommunkoncernen. Verksam-
heten bedrivs på affärsmässiga 
grunder. 
 
Likvideras bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla Umeå 
Energi AB 
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att 
med optimalt resursut-
nyttjande och med hög 
leveranssäkerhet främja 
en god fjärrvärmeförsörj-
ning och en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning 
inom kommunen. Verk-
samheten ska bedrivas 
på affärsmässig grund. 
 
Likvideras bolaget ska 
dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun.” 
 
(Mall: Fjärrvärme AB) 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Vi noterar också att 
den överensstämmer 
med SKL:s mall.  
 
Kommunala elbolag 
ska i enlighet med el-
lagen drivas på af-
färsmässig grund 
och därmed inte till-
lämpa självkostnads-
principen.   

Umeå Energi El-
nät AB  
 

Ändamålet med bolagets verk-
samhet är att främja kommu-
nens utveckling och uppbygg-
nad av infrastruktur inom områ-
dena energiförsörjning och nät-
byggnad. 
 
Bolaget skall inom sitt verksam-
hetsområde vara kommunens 
expertorgan och bistå 
kommunen i planerings- och ut-
redningsverksamhet inom områ-
det. 
 
Den del av bolagets som lyder 
under ellagen ska bedrivas på 
affärsmässig grund och får 
bedrivas i geografisk närhet till 
Umeå kommun i syfte att uppnå 
en ändamålsenlig nätverksam-
het. Bolaget ska i övrigt bedrivas 
med beaktande av den kommu-
nala kompetensen och kommun-
rättsliga principer så som själv-
kostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och lokali-
seringsprincipen. 
 
Likvideras bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla Umeå 
Energi AB. 
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Bolagets ändamål rör 
infrastrukturen för el-
handel och faller där-
med inte inom ramen 
för ellagens bestäm-
melser som nämnts 
ovan.  
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Bolag Ändamålet med bolagets verk-
samhet utifrån bolagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå Energi Sol 
Vind Vatten AB  
 

Ändamålet med bolagets verk-
samhet är att främja kommu-
nens utveckling inom området 
förnyelsebar elproduktion. Bola-
get ska inom sitt verksamhets-
område vara kommunens 
expertorgan och bistå kommu-
nen i planerings- och utred-
ningsverksamhet inom området. 
Verksamheten ska bedrivas på 
affärsmässig grund. 
 
Likvideras bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla Umeå 
Energi AB. 
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att 
med optimalt resursut-
nyttjande och med hög 
leveranssäkerhet främja 
en god fjärrvärmeförsörj-
ning och en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning 
inom kommunen. Verk-
samheten ska bedrivas 
på affärsmässig grund. 
 
Likvideras bolaget ska 
dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun.” 
 
(Mall: Fjärrvärme AB) 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Vi noterar också att 
den överensstämmer 
med SKL:s mall.  
 
Kommunala elbolag 
ska i enlighet med el-
lagen drivas på af-
färsmässig grund 
och därmed inte till-
lämpa självkostnads-
principen.   

Umeå Energi 
Umenet AB  
 

Ändamålet med bolagets verk-
samhet är att med beaktande av 
den kommunala kompetensen 
och kommunalrättsliga principer 
så som självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och lokali-
seringsprincipen främja kommu-
nens utveckling genom att bed-
riva bredbandsverksamhet In-
formation om kommunfullmäkti-
ges styrelseval samt i 
förekommande fall revisor/er 
och revisorssuppleant/er. [sic] 
 
Bolaget skall inom sitt verksam-
hetsområde vara kommunens 
expertorgan och bistå 
kommunen i planerings- och ut-
redningsverksamhet inom områ-
det. 
Likvideras bolaget ska dess be-
hållna tillgångar tillfalla Umeå 
Energi AB. 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att, 
med iakttagande av 
lokaliserings-, (likställig-
hets- och självkostnads-
principen – rättsläget 
oklart) främja 
tillgången till bredband 
för boende och företag 
inom x-stads kommun. 
 
Likvideras bolaget ska 
dess behållna tillgångar 
tillfalla X-stads kommun.” 
 
(Mall: Bredbands AB) 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Vi noterar också att 
den överensstämmer 
med SKL:s mall.  
 
Som framgår av 
SKL:s mall är rättslä-
get för bredbandsbo-
lag oklart vad gäller 
likställighets- och 
självkostnadsprinci-
perna. Vi rekommen-
derar därför bolags-
styrelsen att följa 
rättsläget och vid be-
hov anpassa bolags-
ordningen.  
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3.7 Umeå Vatten och Avfall AB 

Bolag Ändamålet med bolagets 
verksamhet utifrån bo-
lagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Umeå Vatten och 
Avfall AB  

Ändamålet med bolaget är 
att tillhandahålla anlägg-
ningar dels för produktion  
av allmänna vattentjänster 
dels för avfallshantering.  
 
Bolagets verksamhet ska 
vara förenlig med reglerna i 
lag om allmänna  
vattentjänster och miljöbal-
ken.  
 
Likvideras bolaget ska dess 
behållna tillgångar tillfalla 
Umeå Kommunföretag AB.  
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att med 
iakttagande av bestämmel-
serna i miljöbalken och i 
förekommande fall den 
kommunala likställighets- 
och självkostnadsprincipen 
fullgöra det ansvar som – 
till den del detta ej innefat-
tar myndighetsutövning – 
åvilar X-stads kommun en-
ligt miljöbalken och annan 
lagstiftning. Likvideras bo-
laget skall dess behållna 
tillgångar tillfalla X-stads 
kommun.” 
 
(Mall: Avfallsbolag) 

Delvis. Vi gör bedöm-
ningen att bolagsord-
ningen inte till fullo upp-
fyller lagens krav på om-
rådet genom att åter-
knyta till kommunalla-
gen. 

Vatten och av-
fallskompetens i 
norr AB  
 

Ändamålet med bolaget 
verksamhet är att på affärs-
mässiga principer långsik-
tigt ansvara för drift, under-
håll och genomförande av 
investeringar i delägarnas 
allmänna va-anläggningar 
och kommunens ansvar för 
avfallshantering med beak-
tande av den kommunala 
kompetensen i kommunal-
lagen, lagen om allmänna 
vattentjänster och miljöbal-
ken. 
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att med 
iakttagande av bestämmel-
serna i miljöbalken och i 
förekommande fall den 
kommunala likställighets- 
och självkostnadsprincipen 
fullgöra det ansvar som – 
till den del detta ej innefat-
tar myndighetsutövning – 
åvilar X-stads kommun en-
ligt miljöbalken och annan 
lagstiftning. Likvideras bo-
laget skall dess behållna 
tillgångar tillfalla X-stads 
kommun.” 
 
(Mall: Avfallsbolag) 

Nej. Vår bedömning är 
att bolagsordningen inte 
uppfyller lagens krav på 
området. Bolagsord-
ningen hänvisar visserli-
gen till den kommunala 
kompetensen men inte 
specifikt till den kommu-
nala likställighets- och 
självkostnadsprincipen. 
Den innehåller dessu-
tom ingen information 
om vad som sker om 
bolaget likvideras. 
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3.8 Kompetensspridning i Umeå AB 

Bolag Ändamålet med bolagets 
verksamhet utifrån bo-
lagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Kompetenssprid-
ning i Umeå AB   

Ändamålet med bolagets 
verksamhet är att med be-
aktande av den kommunala 
kompetensen och kommu-
nalrättsliga principer såsom 
självkostnadsprincipen, lik-
ställighetsprincipen och lo-
kaliseringsprincipen sam-
ordna, marknadsföra och 
försälja kompetens och pro-
dukter som utvecklas i och 
för den ordinarie kommu-
nala verksamheten. 
 
Likvideras bolaget ska dess 
behållna tillgångar tillfalla 
Umeå kommunföretag AB. 
 

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 

Ja. Vi bedömer att bo-
lagsordningen uppfyller 
lagens krav på området.  

3.9 Science Park i Umeå AB 

Bolag Ändamålet med bolagets 
verksamhet utifrån bo-
lagsordning 

Revisionskriterium (Kom-
munallagen och i förekom-
mande fall SKL:s exempel-
mall)  

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Science Park I 
Umeå AB   

Ändamålet med bolagets 
verksamhet är att med be-
aktande av den kommunala 
kompetensen och kommu-
nalrättsliga principer såsom 
självkostnadsprincipen, lik-
ställighetsprincipen och lo-
kaliseringsprincipen liksom 
den bolagsordning som styr 
Umeå universitet Holding 
AB, skapa gynnsamma fy-
siska förutsättningar för att 
start ups, företag och inno-
vationer ska kunna utveck-
las till nytta för ägarnas en-
skilda och gemensamma 
intressen. Detta ska åstad-
kommas genom samordnad 
planering och utveckling av 
Science Park-området. 
 
Likvideras bolaget ska dess 
behållna tillgångar tillfalla 
Umeå kommunföretag, VLL 
och Umeå universitet Hol-
ding AB i delar som mots-
varas av aktiekapitalet.  

Kommunallag (2017:725) 10 
kapitlet 3–4 §§ 
 
”Bolagets syfte är att, med 
iakttagande av lokaliserings-, 
likställighets- och självkost-
nadsprincipen, stärka kommu-
nens attraktionskraft för bo-
ende och näringslivsetable-
ringar. 
 
Uthyrning av lokaler till nä-
ringsidkare ska bedrivas på 
affärsmässig grund och syfta 
till att, med iakttagande av lo-
kaliseringsprincipen, främja 
näringslivets utveckling inom 
kommunen. 
 
Likvideras bolaget ska dess 
behållna tillgångar tillfalla X-
stads kommun.” 
 
(Mall: Näringslivs AB) 

Ja. Vi bedömer att 
bolagsordningen 
uppfyller lagens krav 
på området.  
 
Vi noterar också att 
den överensstämmer 
med SKL:s mall.   
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3.10  Västerbottens Museum AB 

Bolag Ändamålet med bolagets 
verksamhet utifrån bo-
lagsordning 

Revisionskriterium 
(Kommunallagen och i 
förekommande fall 
SKL:s exempelmall)  

Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Västerbottens 
Museum AB  

Ändamålet med bolagets 
verksamhet är att såsom 
driftansvarig för länsmusei-
verksamheten bedriva och 
främja kulturminnesvård 
och museal verksamhet 
inom regionen liksom an-
nan därmed förenlig och 
närstående kulturell verk-
samhet. 
 
Likvideras bolaget skall 
dess behållna tillgångar till-
falla aktieägarna till att, till 
den del de ej motsvaras av 
tillskjutet kapital, användas 
till ändamål för vars främ-
jande bolaget bildats.  

Kommunallag (2017:725) 
10 kapitlet 3–4 §§ 
 

Nej. Vår bedömning är 
att bolagsordningen inte 
uppfyller lagens krav på 
området då den saknar 
hänvisningar till kommu-
nallagen.    
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4 Återrapportering av den kommunala kompetensen  
Inom ramen för granskningen har vi bedömt om bolagen redovisar hur deras respektive verk-
samhet bedrivs inom ramen för den kommunala kompetensen. Underlag för bedömningen är 
främst fastställda årsredovisningar, underlag till kommunens årsredovisning och bolagsstyr-
ningsrapporter.  

Granskningen visar att 20 bolag uppger att verksamheten bedrivs inom ramen för den kom-
munala kompetensen men att inget av de 23 bolagen beskriver på vilket sätt så är fallet. Bi-
laga 2 innehåller en redovisning per bolag och i förekommande fall underkoncern.  

Vi bedömer att det saknas former för hur bolagen ska återrapportera hur verksamheten be-
drivits inom den kommunala kompetensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå den 17 oktober 2019 

 

 

 

Petter Frizén   
Verksamhetsrevisor 
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Bolagsordning för Umeå Energi AB 
Bolagsordning för Umeå Energi Elhandel AB 
Bolagsordning för Umeå Energi Elnät AB 
Bolagsordning för Umeå Energi Sol Vind Vatten AB 
Bolagsordning för Umeå Energi Umenet AB 
Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall AB 
Bolagsordning för Vatten och avfallskompetens i norr AB 
Bolagsordning för Kompetensspridning i Umeå AB 
Bolagsordning för Science Park i Umeå AB 
Bolagsordning för Västerbottens Museum AB 
 
Bolagsstyrningsrapport Umeå Kommunföretag AB 
Bolagsstyrningsrapport AB Bostaden 
Bolagsstyrningsrapport Umeå Parkerings AB 
Bolagsstyrningsrapport Infrastruktur i Umeå AB 
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Årsredovisning 2018 Umeå Parkerings AB 
Årsredovisning 2018 Infrastruktur i Umeå AB 
Årsredovisning 2018 Umeå Hamn AB 
Årsredovisning 2018 Dåva terminal AB 
Årsredovisning 2018 Umeå Vagnverkstad AB 
Årsredovisning 2018 Dåva Deponi och avfallscenter i Umeå AB 
Årsredovisning 2018 Umeå Energi AB 
Årsredovisning 2018 Umeå Energi Elhandel AB 
Årsredovisning 2018 Umeå Energi Elnät AB 
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Ägardirektiv för Umeå Energi Elnät AB 
Ägardirektiv för Umeå Energi Sol Vind Vatten AB 
Ägardirektiv för Umeå Energi Umenet AB 
Ägardirektiv för Umeå Vatten och Avfall AB 
Ägardirektiv för Vatten och avfallskompetens i norr AB 
Ägardirektiv för Kompetensspridning i Umeå AB 
Ägardirektiv för Science Park i Umeå AB 
Ägardirektiv för Västerbottens Museum AB 
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Bilaga 2. Redovisning av bolagens återrapportering   
Umeå kommunföretag 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kom-

munala kompetensen   
Bedömning utifrån revis-
ionsfråga 

Umeå kommun-
företag AB 

Av bolagets bolagsstyrningsrapport för 2018 fram-
går ”att verksamheten har bedrivits inom ramen för 
kommunala kompetensen”.  
 
Det framgår dock inte explicit hur så har skett.  
 

Delvis. Av bolagets återrap-
portering framgår att verk-
samheten bedrivits inom ra-
men för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt.  

AB Bostaden 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kom-

munala kompetensen   
Bedömning utifrån revis-
ionsfråga 

AB Bostaden Av bolagets bolagsstyrningsrapport för 2018 fram-
går att AB Bostaden är en koncern med sex dotter-
bolag och att ”verksamheten under året har bedri-
vits i enlighet med den kommunala kompetensen.”  
 
Det framgår dock inte explicit hur så har skett. 
 
I bolagets årsredovisning för 2018 framgår inte på 
ett tydligt sätt hur verksamheten bedrivits utifrån 
den kommunala kompetensen.  

Delvis. Av bolagets återrap-
portering framgår att verk-
samheten bedrivits inom ra-
men för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt. 

AB Bostaden 
Parkering i Umeå 
 

Se AB Bostaden.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen 
information om verksamheten har bedrivits inom ra-
men för den kommunala kompetensen.  
  

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår att 
verksamheten bedrivits inom 
ramen för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt. 

Holmsundsbygg-
nader AB 
 

Se AB Bostaden.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen 
information om verksamheten har bedrivits inom ra-
men för den kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår att 
verksamheten bedrivits inom 
ramen för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt. 

AB Lokalen i 
Umeå  
 

Se AB Bostaden.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen 
information om verksamheten har bedrivits inom ra-
men för den kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår att 
verksamheten bedrivits inom 
ramen för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt. 

AB Servicebostä-
der I Umeå 
 

Se AB Bostaden.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen 
information om verksamheten har bedrivits inom ra-
men för den kommunala kompetensen.  

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår att 
verksamheten bedrivits inom 
ramen för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt. 

Kommunicera i 
Umeå 
 

Se AB Bostaden.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen 
information om verksamheten har bedrivits inom ra-
men för den kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår att 
verksamheten bedrivits inom 
ramen för den kommunala 
kompetensen men inte på vil-
ket sätt. 
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Umeå Parkerings AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommunala 

kompetensen   
Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå Parkerings 
AB  

Av bolagets bolagsstyrningsrapport för 2018 framgår att 
verksamheten varit inom ramen för tillämpliga lagar och 
regler och i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. 
Det framgår dock inte explicit hur så har skett.   
 
Av bolagets årsredovisning för 2018 framgår att bolaget har 
som verksamhetsmål att ”Verksamheten skall bedrivas med 
iakttagande av den kommunala kompetensen och kommu-
nalrättsliga principer på ett miljömässigt och 
företagsekonomiskt riktigt sätt.” Målet följs dock inte upp i 
årsredovisningen.  
 
Dessutom framgår av årsredovisningen att kommunstyrel-
sen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Även i bolagets underlag till kommunkoncernens årsredo-
visning 2018 står att verksamheten skall bedrivas med iakt-
tagande av den kommunala kompetensen. 
 

Delvis. Av bolagets 
återrapportering 
framgår att verksam-
heten bedrivits inom 
ramen för den kom-
munala kompeten-
sen men inte på vil-
ket sätt. 

Infrastruktur i Umeå AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommunala 

kompetensen   
Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Infrastruktur i 
Umeå AB  

Av bolagets bolagsstyrningsrapport för 2018 framgår att 
INAB är moderbolag i en underkoncern till UKF och att 
verksamheten har bedrivits inom ramen för kommunala 
kompetensen.  Bolagsstyrning för INAB med dotterbolag 
har enligt uppgift varit i enlighet med tillämpliga lagar och 
regler. Det framgår dock inte explicit hur så har skett. 
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen informat-
ion om verksamheten har bedrivits inom ramen för den 
kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av bolagets 
återrapportering 
framgår att verksam-
heten bedrivits inom 
ramen för den kom-
munala kompeten-
sen men inte på vil-
ket sätt. 

Umeå Hamn AB 
 

Se Infrastruktur i Umeå AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen informat-
ion om verksamheten har bedrivits inom ramen för den 
kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av moderbo-
lagets återrapporte-
ring framgår att verk-
samheten bedrivits 
inom ramen för den 
kommunala kompe-
tensen men inte på 
vilket sätt. 

Dåva terminal AB 
 

Se Infrastruktur i Umeå AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen informat-
ion om verksamheten har bedrivits inom ramen för den 
kommunala kompetensen.  
 
 

Delvis. Av moderbo-
lagets återrapporte-
ring framgår att verk-
samheten bedrivits 
inom ramen för den 
kommunala kompe-
tensen men inte på 
vilket sätt. 
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Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommunala 
kompetensen   

Bedömning utifrån 
revisionsfråga 

Umeå vagnverk-
stad AB 
 

Se Infrastruktur i Umeå AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen informat-
ion om verksamheten har bedrivits inom ramen för den 
kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av moderbo-
lagets återrapporte-
ring framgår att verk-
samheten bedrivits 
inom ramen för den 
kommunala kompe-
tensen men inte på 
vilket sätt. 

Dåva Deponi och avfallscenter i Umeå AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-

nala kompetensen   
Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Dåva deponi och 
avfallscenter i 
Umeå AB  

Av bolagets bolagsstyrningsrapport för 2018 framgår att 
verksamheten har bedrivits inom ramen för kommunala 
kompetensen. Det framgår dock inte explicit hur så har 
skett.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen in-
formation om verksamheten har bedrivits inom ramen för 
den kommunala kompetensen.  
 

Delvis. Av bolagets åter-
rapportering framgår att 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den 
kommunala kompeten-
sen men inte på vilket 
sätt. 

Umeå Energi AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-

nala kompetensen   
Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Umeå Energi AB  Av bolagets bolagsstyrningsrapport för 2018 framgår 
att bolaget är en underkoncern med fyra helägda dot-
terbolag och att verksamheten har bedrivits inom ra-
men för den kommunala kompetensen. Det framgår 
dock inte explicit hur så har skett. 
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen in-
formation om verksamheten har bedrivits inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 
 

Delvis. Av bolagets åter-
rapportering framgår att 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen 
men inte på vilket sätt. 

Umeå Energi El-
handel AB  
 

Se Umeå Energi AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen in-
formation om verksamheten har bedrivits inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår 
att verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen 
men inte på vilket sätt. 

Umeå Energi El-
nät AB  
 

Se Umeå Energi AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen in-
formation om verksamheten har bedrivits inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår 
att verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen 
men inte på vilket sätt. 

Umeå Energi Sol 
Vind Vatten AB  
 

Se Umeå Energi AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen in-
formation om verksamheten har bedrivits inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår 
att verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen 
men inte på vilket sätt. 
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Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-
nala kompetensen   

Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Umeå Energi 
Umenet AB  
 

Se Umeå Energi AB.  
 
Bolagets årsredovisning för 2018 innehåller ingen in-
formation om verksamheten har bedrivits inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 

Delvis. Av moderbolagets 
återrapportering framgår 
att verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen 
men inte på vilket sätt. 

Umeå Vatten och Avfall AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-

nala kompetensen   
Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Umeå Vatten och 
Avfall AB  

Av bolagsstyrningsrapport för Umeå Vatten och Avfall 
AB, Vatten och avfallskompetens i norr AB (och Vindeln 
Vatten och Avfall) för 2018 framgår att bolagen har be-
drivit verksamheten inom ramen för kommunala kompe-
tensen. Det framgår dock inte explicit hur så har skett. 
 

Delvis. Av bolagets åter-
rapportering framgår att 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den 
kommunala kompeten-
sen men inte på vilket 
sätt. 

Vatten och av-
fallskompetens i 
norr AB  
 

Av bolagsstyrningsrapport för Umeå Vatten och Avfall 
AB, Vatten och avfallskompetens i norr AB (och Vindeln 
Vatten och Avfall) för 2018 framgår att bolagen har be-
drivit verksamheten inom ramen för kommunala kompe-
tensen. Det framgår dock inte explicit hur så har skett. 
 
Ingen av de två revisionsrapporter som under 2018 ge-
nomförts av bolaget utifrån dess ISO-certifiering innehål-
ler information om bolagets verksamhet bedrivits inom 
ramen för den kommunala kompetensen.   
 

Delvis. Av bolagets åter-
rapportering framgår att 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den 
kommunala kompeten-
sen men inte på vilket 
sätt. 

Kompetensspridning i Umeå AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-

nala kompetensen   
Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Kompetenssprid-
ning i Umeå AB   

Det har inom ramen för granskningen inte framgått om 
någon bolagsstyrningsrapport för bolaget har upprät-
tats. 
 
I övrigt har det inom ramen för granskningen inte fram-
kommit information om återrapportering av verksam-
heten. 

Vi saknar tillräckliga un-
derlag för att bedöma om 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen.  

Science Park i Umeå AB  
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-

nala kompetensen   
Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Science Park i 
Umeå AB   

Varken bolagets årsredovisning eller underlag till kom-
munens årsredovisning 2018 innehåller information om 
bolagets verksamhet sker inom ramen för den kommu-
nala kompetensen.  
 
Det har inom ramen för granskningen inte framgått om 
någon bolagsstyrningsrapport för bolaget har upprät-
tats. 

Vi saknar tillräckliga un-
derlag för att bedöma om 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen.  
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Västerbottens Museum AB 
Bolag Återrapportering – verksamhet enligt den kommu-

nala kompetensen   
Bedömning utifrån re-
visionsfråga 

Västerbottens 
Museum AB  

I bolagets årsredovisning för 2018 framgår inte om 
verksamheten bedrivits utifrån den kommunala kompe-
tensen. 
 
Det har inom ramen för granskningen inte framgått om 
någon bolagsstyrningsrapport för bolaget har upprät-
tats. 

Vi saknar tillräckliga un-
derlag för att bedöma om 
verksamheten bedrivits 
inom ramen för den kom-
munala kompetensen.  

 
 


