
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 

AU § 6:21 Dnr. KS 2013/95-101 

Utdrag: akten, KS 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 

Ärende 
I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen ( 2012:390) vilken trädde i kraft 
den 1 januari 2013, besitter Kommunstyrelsen i de kommuner som lämnat över 
vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen är ensam 
ägare eller delägare, en förstärkt uppsiktsplikt. Lagändringen omfattar 
Kommunallagens 3 kap. 17 och 18 §§ och innebär en förstärkt uppsiktsplikt 
såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
ovannämnda bestämmelser ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
Kommunstyrelsen finner att detta inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska därtill vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i 
fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. 

Tidigare beredning 
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag 
innebärande att Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den 
utökade uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. Samt att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att revidering av Kommunstyrelsens reglemente 
avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteudåtande 
daterad 2013-03-12, godkänns. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans 
(M) yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade 
uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Forts. 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, 
godkänns. 
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Österåker 
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Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-12 

Dnr KS 2013/95-101 

Till Kommunstyrelsen 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsens kontor uppdras att utarbeta rutiner för hur den utökade 
uppsiktsplikten ska efterlevas. Rutinerna ska återrapporteras till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente avseende Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt som det framgår av tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12, 
godkänns. 

Redogörelse för ärendet 
I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen ( 2012:390) vilken trädde i kraft 
den 1 januari 2013, besitter Kommunstyrelsen i de kommuner som lämnat över 
vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen är ensam 
ägare eller delägare, en förstärkt uppsiktsplikt. Lagändringen omfattar 
Kommunallagens 3 kap. 17 och 18 §§ och innebär en förstärkt uppsiktsplikt 
såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
ovannämnda bestämmelser ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen 
finner att detta inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. Kommunstyrelsen ska därtill vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag 
som avses i dessa bestämmelser. 



2(2) 

Österåker 
Förvaltningens slutsatser 
Underlaget baseras på rekommendation från Sverigers kommuner och landsting på 
grundval av ändringar i Kommunallagen. Ändringarna syftar till att förtydliga ägaren 
och bolagets roller. 

Den förändrade lagstiftningen fodrar revidering av Kommunstyrelsens reglemente så 
att klargöra kommunens styrroll gentemot de kommunala hel- och delägda bolagen. 
Kommunstyrelsens reglemente bör också revideras så att klargöra 
Kommunstyrelsens ansvar- och rapporteringsskyldighet gentemot 
Kommunfullmäktige. 

Källhänvisning 
- Lag om ändring i Kommunallagen (2012:390) fr.o.m. 1 januari 2013 
- Lagen om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

Bilagor 
- Utdrag ur Kommunstyrelsens reglemente daterad 2013-03-12 (kursiv text anger 
revidering i form av tillägg) 

Beslut bör delges 
Armada Fastighets AB 
Roslagsvatten AB 
Brännbackens återvinnings AB 
Vårljus AB 
Kommentus AB 
Stockholmsregionen Försäkrings AB 
Visit Roslagen AB 

Stafåan Enquist"""""""̂  
Tx Kommundirektör 

Petef Freme 
Kanslichef 



Österåker 
UTDRAG ur Kommunstyrelsens reglemente 2013-03-12 
(Tillägg enligt kursiverad t ex t )  

Kommunens författningssamling 

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

- leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela 
den kommunala verksamheten, göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna 
för ekonomin och verksamheten efterlevs och att 
kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt 

- tillse att uppföljning sker från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i 

- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
ansvariga tjänstemän. 

- fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål\ ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

Reglemente för Kommunstyrelsen ÖFS 20l3:xx 

Fastställd av Kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, § x 
Dnr ICS 2013/95-101 
Ersätter författningssamling 2011:13 

Styrfunktionen 
3§ 



ÖFS 2013:xx 

löpande vidta nödvändiga åtgärder för at säkerställa att de krav som 
anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag 
kommunen innehar aktier i 

årligen, vid det Kommunstyrelsesammanträde där beslut om 
årsredovisningförföregående kalenderårfattas, i beslut pröva om den 
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
beslutet ska delges fullmäktige snarast. Vinner styrelsen att brister 
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag tillfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder 

tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

9§ 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt tillfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under 


