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Yttrande  

”Granskning av former för styrelsens arbete i Umeå 

Kommuns bolag” 

 

Bakgrund 

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Umeå kommuns bolag 

genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida arbetet i de helägda 

bolagsstyrelserna motsvarar de krav som ställs på en Aktiebolagsstyrelse 

samt om formerna för styrelsens arbete är att bedöma som relevanta och 

ändamålsenliga. 
 

Kommentarer till EYs rekommendationer för AB Bostaden i Umeå: 

 

Tydliggöra styrelsens ansvar för intern kontroll i arbetsordningen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för en god internkontroll och har 

årligen godkänt den internkontrollrapport som redovisats vid styrelsemötet. 

Rapporten har sedan skickats vidare till moderbolaget UKF. För att tydligöra 

styrelsens ansvar kommer styrelsens arbetsordning kompletteras med ett 

avsnitt gällande ansvar om internkontrollen. 

 

Utvärdera den interna kontrollen 

I enlighet med ÅL innehåller bolagsstyrningsrapporten ett avsnitt om 

internkontroll och riskhantering. Utvärdering av den interna kontrollen görs 

i samband med den årliga redovisningen i styrelsen av internkontroll-

rapporten och nästa års plan. För att ytterligare möjliggöra en god bedömning 

av internkontrollen ges styrelsen möjlighet att träffa bolagets revisorer och 

lekmannarevisorer som rapporterar vilka granskningar som gjorts i verksamheten 

och resultatet av dessa. Utöver detta har styrelsen tillgång till policy och riktlinjer 

där det framgår vilka kontroller som görs i bolaget. Under åren har dessutom 

flertalet granskningar redovisats med goda resultat, som riktar sig mot den interna 

kontrollen såsom ”granskning av korruptionsförebyggande arbete”, 

”representation och resor”, ”sponsring”, ”investeringsprocessen”, ”upphandling 

och inköp” mfl. 
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Gör återkommande uppföljningar av mål och av verksamheten i 

förhållande till ändamål och ägardirektiv.  

Utifrån ägardirektiven har styrelsen tillsammans med ledning tagit fram en 

affärsplan med strategier och mål. Verksamheten har tillsammans tagit fram 

aktiviteter för respektive område. Många av målen är icke-ekonomiska 

inriktningsmål och de redovisas kontinuerligt under året i avsnittet  

”information och diskussion”. Det har däremot inte förekommit någon  

särskild punkt enbart för måluppföljning annat än i februari/mars då 

aktiviteter utifrån affärsplanen har redovisats. Utöver den kontinuerliga 

uppföljningen om hur verksamheten går och vad som görs, har vi under 2018 

kompletterat med en punkt vid varje tertial, där vi särskilt går igenom 

måluppfyllelsen. 

Vid arbetet med framtagandet av den startegiska affärsplanen har ägardirektiven 

funnits med som ett styrdokument. Se nedan utdrag ur Sensas ”AB Bostaden i 

Umeå Sammanfattning av strategiarbete” 

 

 

Under styrelsemöte 2018-04-11 redovisade VD tillsammans med chefer från 

respektive verksamhetsområde mål och nyckeltal från affärplanen och 

årsredovisningen 2017. 
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I års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 kan man läsa om Bostadens 
verksamhet utifrån ägardirektiven och dess ägaridé, särskilt i avsnittet ”Om 
Bostaden”. 

All rapportering utgår från den affärsplan som tagits fram tillsammans med 
styrelsen och som bygger på de ägardirektiv som Bostaden har.  

Ekonomiska utgångspunkter i ägardirektiven  

De mål som finns upptagna i ägarens direktiv följs kontinuerligt upp vid varje 
tertialrapportering och årsbokslut. 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2018-02-22: 

 

Sociala utgångspunkter i ägardirektivet - ”………. Målet ska vara att skapa 
bostadsområden vars variation av bostäder motverkar segregation och 
kategorisering”. 

Detta mål behandlas främst under delområdet Hållbarhet och Samhälle samt 
Fastigheter i affärsplanen 2018-2022 och tidigare under produktion och 
sociala mål. Arbetet följs kontinuerligt upp under styrelsemötena. 
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Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-03-28: 

 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-05-23: 

 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-10-03: 
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Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-11-21: 

 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2018-01-24: 

 

Utdrag styrelseprotokoll 2018-02-22: 

 

Utdrag styrelseprotokoll 2018-04-11: 
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Ekologiska utgångspunkter i ägardirektivet – ”Bostaden ska eftersträva ett 
miljötänkande inom alla verksamheter. Förvaltning och byggande ska som 
lägsta nivå utgå ifrån de ekologiska mål som kommunen/regionen antagit och 
bidra till att göra Umeå till en föregångare för hållbart byggande och 
förvaltning.” 

Under många år har vi haft olika miljömål i verksamhetsplanerna för 
respektive avdelning. 
Inom förvaltning: Energianvändning, minska brännbart avfall, transporter 
CO2 – utsläpp  
Byggproduktion: Hållbara material enligt byggvarubedömningens kriterier, 
krav på 65 kWh/m2 vid nyproduktion. Bostaden har dessutom en egen 
energiproduktion som innebär att vi har 58 procent förnybar energi i egen 
regi. Det uppnår vi genom 2650 m2 solceller och ägandet av fem egna 
vindkraftverk. 

Dessutom finansierar Bostaden två doktorander kring ekologisk hållbarhet 
och ekonomi för perioden 2016-2021. Vi har även ett samarbete med Umeå 
Energi för att skapa framtidens hållbara lösningar genom en gemensam 
innovationsplattform. Bostaden deltar även i projektet LEK 3 som ett flertal 
andra bolag och kommuner deltar i för att skapa en hållbar 
fastighetsanvändning genom samverkan. Tillsammans med Riksbyggen 
ordnar vi klimatskola för våra hyresgäster där de får möjlighet att lära sig 
mer om miljö och hållbarhet. 

Under styrelsemöte 2018-04-11 redovisade VD tillsammans med chefer från 
respektive avdelning mål och nyckeltal gällande ekologiska mål från 
affärplanen och årsredovisningen 2017. Se bildspel. 

 

Allmänt i ägardirektiven – ”… Bostaden ska bidra till samarbete och samverkan 
med övriga kommunala bolag i frågor som är till gagn för Bostaden och 
kommunen. Bostaden ska bidra till att ramen för affärsmässiga hyresavtal 
skapa samarbetsformer med Socialtjänsten i kommunen och Umeå Universitet, 
angående bostadsbehov i deras målgrupper.” 

Under styrelsemötena behandlas kontinuerligt frågor rörande samarbete och 
samverkan med Umeå Kommun, Umeå Universitet) samt andra typer av 
samarbetsprojekt ex LEK3, SABO. 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-03-28: 
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Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-06-20: 

 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2017-12-20: 

 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2018-01-24: 

 

Utdrag ur styrelseprotokoll 2018-05-24: 

 

 

Besluta årligen om arbetsordning och VD-instruktion. Arbetsordningen 

bör även innehålla en rapporteringsinstruktion 

Beslut om arbetsordning och VD-instruktion, kommer att göras årligen. 
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Redovisa i förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten 

verksamheten i förhållande till ägarens direktiv. 

 

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 kan man läsa om Bostadens 

verksamhet utifrån ägardirektiven och dess ägaridé, särskilt i avsnittet ”Om 

Bostaden”. I årsredovisningen redovisas aktiviteter som genomförts för att 

uppnå målen i affärsplanen. 

Utgångspunkten för affärsplanen är ägardirektiven och de strategier 

styrelsen har beslutat om. I förvaltningsberättelsen och 

bolagsstyrningsrapporten kommer kopplingen mellan ägardirektiven och 

vad som skett i verksamheten under året att tydliggöras. 

 

 

Umeå 2018-10-19 

 

 

AB Bostaden i Umeå 

VD, Jerker Eriksson 


