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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Laholm har gett EY i uppdrag att hösten 2020 genomföra en 
uppföljning av 2017 års granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens 
följsamhet till ägardirektiv samt policys.  
 
I Laholms kommun finns Laholmshem AB (Laholmshem), vilket är ett helägt kommunalt 
bostadsföretag. Genom dotterbolaget Kommunfastigheter i Laholm AB (kommunfastigheter) 
ska Laholmshem tillgodose Laholms kommuns behov av lämpliga lokaler för kommunens 
verksamheter. Därtill finns dotterbolaget Fastighets AB Klarabäck i Laholm1. 
 
2017 års granskning syftade till att på ett övergripande sätt bedöma hur kommunstyrelsen 
utövar sin roll som ägare av kommunens bolag. I detta ingick att granska hur kommunstyrelsen 
arbetar med att ta fram, kommunicera och följa upp bolagens följsamhet till ägardirektiv och 
policys.  
 
I granskningen 2017 besvarades följande revisionsfrågor: 

 Är ägarstyrningen tydligt utformad? 
 Är ägarstyrningen formaliserad och har beslut fattats av rätt organ/funktion? 
 Har kommunstyrelsen en strategi för genomförandet av sin uppsiktsplikt gentemot 

kommunalt ägda bolag? 
 Sker återrapportering av bolagens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt? 

 
Den kommunala revisionens uppdrag är reglerat i kommunallagen och praxis för revisionens 
verksamhet framgår av god revisionssed. Av god revisionssed framgår att revisionen 
regelbundet ska följa upp genomförda granskningsinsatser. Detta kan ske genom dialog med 
nämnd eller styrelse, eller som särskild granskningsinsats.  
 
Denna uppföljande gransknings syfte är att bedöma om det har vidtagits tillräckliga åtgärder 
med anledning av lämnade rekommendationer. Detta inkluderar även de åtgärder som 
kommunstyrelsen uppgav i sitt svar till revisionen. 
 
 
1.2. Genomförande  
Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har skett med 
kommunchef, ekonomichef, enhetschef strategi (tidigare fastighetschef) samt fastighetsstrateg 
på kommunen. Dessutom har kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande intervjuats. Från bolagen har vi intervjuat tillförordnad VD tillika ekonomichef samt 
senior advisor. Frågor har inte ställts specifikt om Fastighets AB Klarabäck, då bolaget tidigare 
haft obetydlig verksamhet men bolaget ingår på ett allmänt plan i granskningen då det följer 
samma struktur för kommunens hantering som övriga bolag.  
 
I kapitel två i rapporten återges först en sammanfattning av de iakttagelser och bedömningar 
som framkom i granskningsrapporten från 2017. Efter sammanfattningen framgår de 
iakttagelser som gjorts i samband med uppföljningen 2020 och slutligen lämnas våra 
bedömningar.  

 
1 Kommunfullmäktige har genom beslut 2019-11-26 beslutat om att Laholmshem AB:s dotterbolag Fastighets AB 
Laholm Kobben 2 ombildas till ett kommunalt bolag med namn Fastighets AB Klarabäck i Laholm. Dessutom 
beslutade kommunfullmäktige att godkänna att det ombildade bolaget investerar ca 105 miljoner kronor i byggande 
av ett 50-tal bostadslägenheter i sex våningar på fastigheten Kobben 2 i Laholm. För 2019 finns årsredovisning 
upprättad. Bolaget har inga anställda.  
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2. Granskningsresultat 
 
2.1. Sammanfattning från 2017 års granskning  
Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt till stor 
del uppfyllde de formella krav som framkom av lag och rättspraxis. Bedömningen grundade 
sig på att ägaren styrde och följde upp bolagen utifrån de verktyg som fanns tillgängliga, samt 
att det fanns en struktur för dialog och uppföljning under året. Vidare konstaterades att 
underlagen till kommunstyrelsens prövning om bolagens verksamhet var tydligt. För att 
ytterligare stärka kommunstyrelsens uppsikt gentemot bolagen borde minnesanteckningarna 
från ägardialogerna komma samtliga ledamöter i kommunstyrelsen tillhanda.  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades: 

 tydliggöra i ägardirektiven vilka styrande dokument som bolagen ska följa, 
 säkerställa att bolagen arbetar efter de styrande dokumenten, 
 ägardirektiven för Kommunfastigheter i Laholm AB antas på bolagets stämma, samt 
 säkerställa att minnesanteckningarna från ägardialogerna kommer samtliga ledamöter 

i kommunstyrelsen tillhanda.  
 

Kommunstyrelsens lämnade i maj 2018 sitt yttrande över granskningen. I svaret redogjordes 
kommunen för att de i stor utsträckning delade revisionens synpunkter. Bland annat angav 
kommunen att de under 2018 skulle genomföra en översyn av bolagen och i samband med 
det skulle frågan om vilka styrdokument som ska vara bildande för bolagen utredas (för att de 
ska vara bindande måste de antas av bolagsstämman). Vidare angavs att kommunen delade 
revisionens mening om att ägardirektiven ska fastställas av bolagens respektive stämma samt 
att anteckningar från ägardialoger ska delges samtliga ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
 
2.2. Iakttagelser 2020 
Översyn av bolagen, inklusive styrdokument, påbörjades först under slutet av 2019 och har 
ännu inte avslutats. Som anledning uppges dels att den pågående pandemin har tagit mycket 
tid i anspråk och krävt prioriteringar, dels att dialogen med bolagen under 2020 förbättras 
avsevärt efter det VD-byte som genomfördes i april 2020 då dåvarande VD fick lämna sin post. 
Efter detta har behovet av förändrade styrdokument inte anses lika stort och arbetet avstannat. 
Någon rekrytering av ny VD uppges inte vara påbörjad.  
 
Vid intervjuer framkommer en tydlig ambition att kommunala styrdokument också ska omfatta 
och tillämpas av bolagen. Både kommunen och bolagets ledning ger uttryck för denna 
ambition. 
 
Vid intervjuer framkommer dock osäkerhet avseende vilka styrdokument bolagen på 
stämmorna fattat beslut om och kommunen har ingen uppföljning av vilka styrdokument det 
eventuellt gäller. Vid bolagsstämmorna 2019 eller 2020 fattades inte några beslut om att på 
bolagens verksamhet tillämpa kommunala policydokument.  
 
Vid intervjuer med bolaget uppges att man försöker anpassa sina styrdokument att stämma 
överens med kommunens. Detta gäller särskilt de som riktar sig till personalen och återfinns i 
bolagens personalhandböcker2 där man uppger att man försöker se till att samma regler gäller 
för bolagens personal som för kommunen i stort. Vidare framkommer både från kommunens 

 
2 Exempelvis gällande friskvård, rökfri arbetstid och de gåvor i form av presentkort att använda hos 
lokala handlare och som delats ut till personalen som i samband med pandemin 
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och bolagets sida en ambition att jobba som en koncern och att ha ett koncernperspektiv men 
detta har inte tagit sig några konkreta uttryck i policys eller styrdokument.  
 
Ägardirektiven, varken det gemensamma eller de särskilda för Laholmshem respektive 
Kommunfastigheter, har inte uppdaterats sedan de fastställdes av kommunfullmäktige 2016 
och har därför inte tagits upp till behandling på respektive bolagsstämma sedan 2017 då de 
senast fastställdes. 
 
Rutinerna kring ägardialogerna har förändrats sedan granskningen 2018. Det är nu 
kommunalrådet som står för inbjudan och dagordning. På mötena, vilka hålls cirka 6 gånger 
per år, deltar kommunstyrelsens presidium och bolagets presidium. Därtill deltar 
kommunchefen och ekonomichefen samt fastighetsstrateg. Från bolagets sida deltar VD och 
senior advisor. Inför mötena sker tjänstemannaberedning vid så kallade tolkningsmöten där 
tjänstepersoner från såväl kommunen som bolaget deltar. Det ursprungliga syftet med mötena 
var att tolka och bereda frågor om ramavtalet gällande hyror men uppdraget har kommit att 
omfatta beredning även av andra gemensamma frågor som rör kommunen och bolagen.  
 
Minnesanteckningar kommer alla i kommunstyrelsen till del genom det digitala dokument och 
ärendehanteringssystemet Ciceron. Bolaget å sin sida uppger att minnesanteckningarna inte 
skickas ut till samtliga i bolagsstyrelsen men att information om genomförda och kommande 
möten med kommunen lämnas på varje styrelsesammanträde i bolaget. 
 
 
2.3. Rekommendationer och bedömning 2020 
Det är vår sammanfattande bedömning att styrelsen inte genomfört det som angavs till 
revisionen med anledning av rekommendationen om att tydliggöra i ägardirektiven vilka 
styrande dokument som bolagen ska följa. Kommunen har inte heller följt upp och säkerställt 
att bolagen arbetar efter de styrande dokumenten.  
 
Det bedöms som positivt att kommunen och bolaget nu uppger sig ha en väl fungerande dialog 
och en ambition att jobba för kommunkoncernens bästa men detta bör återspeglas i beslutade 
styrdokument. Kommunen bör i egenskap av ägare uttrycka sina förväntningar på vilka 
styrdokument bolaget ska följa liksom följa upp att så sker.  
 
Avseende beslut om ägardirektiv på stämma samt inbjudan till ägardialog och distribution av 
minnesanteckningar bedömer vi att det inte föreligger några brister.  
 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 tydliggöra i ägardirektiven vilka styrande dokument som bolagen ska följa 
 säkerställa att bolagen arbetar efter de styrande dokumenten 

 
 
 
Laholm den 15 december 
 
 
Hanna Ericsson 
EY  
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Källförteckning 
 
Medverkande funktioner 

 Kommunstyrelsens ordförande 
 Kommunstyrelsens vice ordförande  
 Kommunstyrelsens andre vice ordförande  
 Kommunchef 
 Ekonomichef 
 Fastighetsstrateg 
 Enhetschef strategi 
 Tillförordnad VD Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB,  tillika 

ekonomichef  
 Senior advisor Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB 

 
 

Dokument 
 Bolagsordning för Kommunfastigheter i Laholm AB, antagen av kommunfullmäktige 

den 17 december 2013, § 190, med ändring den 29 april 2014, § 78. 

  Bolagsordning för Laholmshem AB, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 
2013, § 191, med ändring den 29 april 2014, § 78. 

 Bolagsordning för Fastighets AB Klarabäck i Laholm, antagen av kommunfullmäktige 
den 26 november 2019, § 132. 

 Gemensamt ägardirektiv för Laholms kommuns helägda bolag, antaget av 
kommunfullmäktige den 25 oktober 2016, § 116, och därefter fastställt på respektive 
bolagsstämma. 

 Särskilt ägardirektiv för Kommunfastigheter i Laholm AB,  

 Särskilt ägardirektiv för Laholmshem AB  

 Särskilt ägardirektiv för Fastighets AB Klarabäck i Laholm 

 Hyresavtal mellan kommunen och Kommunfastigheter i Laholm AB 2020 

 Kommunstyrelsens protokoll med tillhörande tjänsteskrivelse avseende årlig prövning 
av kommunens hel- och delägda bolag 2019, KS 2020-04-16 §77.  

 Protokoll från bolagens årsstämmor 2019 och 2020  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




