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Uppsiktsplikt avseende det helägda kommunala bolaget Armada 
Fastighets AB 

Sammanfattning 
Enligt nyligen antagen ändring av Kommunallagen, 6 kap. la §, ska Kommunstyrelsen i årliga beslut 
för helägda kommunala bolag, pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Ovan nämnda bestämmelse innebär en skärpning av 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt och för Österåkers kommun är ovan nämnda bestämmelse 
tillämplig på Armada Fastighets AB. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

anse Kommunstyrelsens uppsiktplikt uppfylld beträffande prövning av om den verksamhet som 
Armada Fastighets AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och gällande 
ägardirektiv, bolagsordningar samt Kommunallag, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2016-04-14. 

Bakgrund 
Sedan tidigare har det, generellt sett, brustit i kravet på redovisning av resultatet av uppsiktsplikten 
såvitt gäller kompetensenligheten av den i kommunal företag bedrivna verksamheten. Mot den 
bakgrunden har det införts en ny bestämmelse i Kommunallagen med innebörden att styrelsen i 
årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, 
dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Av kommentarer gällande 
ändring av Kommunallagen framgår att får anses lämpligt att Kommunstyrelsens beslut överlämnas 
till fullmäktige, men den närmare tidpunkten och sättet för återrapporteringen bör styrelsen själv 
kunna besluta om. 

Förvaltningens slutsatser 
Underlaget för Kommunstyrelsens prövning av om den verksamhet som Armada Fastighets AB 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna utgörs av gällande ägardirektiv, 
bolagsordningar samt Kommunallag. Vidare anmäls Armada Fastighets AB:S styrelseprotokoll 
löpande i samband med Kommunstyrelsens sammanträde och som ett led i dialogen mellan ägaren 
och bolaget är kommundirektören adjungerad vid bolagsstyrelsens sammanträden. 
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Med hänvisning till gällande styrdokument för Armada Fastighets AB - ägardirektiv och 
bolagsordning, anser förvaltningen, vid sin prövning av om den verksamhet som Armada Fastighets 
AB bedrivit under föregående kalenderår, att denna har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. En annan viktig grund för 
förvaltningens prövning är lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende Armada Fastighets 
AB, av vilken framgår att revisorerna i sin sammanfattande bedömning anser att Kommunstyrelsen i 
allt väsentligt utövar sin ägarstyrning och uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till 
Armadakoncernen. 

Jaii-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter Freme 
Kanslichef 
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