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Kommunstyrelsens årliga beslut angående 
kommunala aktiebolag.
Dnr KS 2015/0884
 
Kommunstyrelsen 
bolaget bedrivit under
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen f
kommunala befogenheterna ( 6 kap. l
finner att så inte är fallet, ska den lämna fö
om nödvändiga åtgärder. 
 
I de bolag som är helägda av ko
ändamålen och befogenheterna
bolagsordningar
göras av vilka ändamål och befogenheter som gäller 
ägardirektiv och övriga relevanta handlingar.
 
Kommunstyrelsen behöver få in underlag 
ovannämnda frågor. 
 
Bolagets styrelse ombeds 
in till kommunstyrelsen med förvaltningsberättelsen eller en sä
handling som innehåller ett uttalande om hur verksamheten under
bedrivits och utvecklats dels i f
med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten. 
 
Bolagets lekmannarevisor ombeds 
komma in till kommunstyrelsen med granskningsrapporten eller en 
särskild handling som innehåller ett uttalande om huruvida verksamheten 
hos bolaget under 
syfte som fastställts för verksamheten och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten ifråga.
 
Med vänliga hälsningar
 
 
 
Nina Stierna 
Kommunjurist 
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Kommunstyrelsens årliga beslut angående 
kommunala aktiebolag. 

KS 2015/0884 

ommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som 
bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

llda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna ( 6 kap. l a § kommunallagen). Om styrelsen 

inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige 
om nödvändiga åtgärder.  

bolag som är helägda av kommunen framgår numera de kommunala 
ändamålen och befogenheterna som utgör ram för verksamheten 
bolagsordningarna. För delägda bolag får, liksom tidigare, en bedömning 
göras av vilka ändamål och befogenheter som gäller för bolaget utifrån 

h övriga relevanta handlingar. 

Kommunstyrelsen behöver få in underlag för sitt ställningstagande i 
nämnda frågor.  

Bolagets styrelse ombeds därför att senast den 12 oktober 2015

till kommunstyrelsen med förvaltningsberättelsen eller en sä
handling som innehåller ett uttalande om hur verksamheten under

vits och utvecklats dels i förhållande till det fastställda ändamålet 
med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten.  

agets lekmannarevisor ombeds också att senast den 12 oktober 2015

till kommunstyrelsen med granskningsrapporten eller en 
särskild handling som innehåller ett uttalande om huruvida verksamheten 
hos bolaget under 2014 har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det 
syfte som fastställts för verksamheten och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten ifråga.

Med vänliga hälsningar 
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e-post  

lunds.kommun@lund.se 

Kommunstyrelsens årliga beslut angående 

i årliga beslut pröva om den verksamhet som 
renlig med det 

r de 
). Om styrelsen 

rslag till kommunfullmäktige 

de kommunala 
r verksamheten av 

. För delägda bolag får, liksom tidigare, en bedömning 
bolaget utifrån 

sitt ställningstagande i 

12 oktober 2015 komma 
till kommunstyrelsen med förvaltningsberättelsen eller en särskild 

handling som innehåller ett uttalande om hur verksamheten under 2014 
fastställda ändamålet 

med verksamheten, dels i förhållande till de kommunala befogenheter 

12 oktober 2015 
till kommunstyrelsen med granskningsrapporten eller en 

särskild handling som innehåller ett uttalande om huruvida verksamheten 
ligt sätt utifrån det 

syfte som fastställts för verksamheten och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten ifråga. 
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Sändlista:  
 
Till styrelsen och lekmannarevisorerna i  

- Lunds Kommuns Fastighets AB  
- Lunds Kommunala Parkerings AB  
- Fastighets AB Lund Arena  
- Sydvatten AB  
- SYSAV AB  
- Kraftringen AB  
- Ideon AB  
- Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
- Science Village Scandinavia AB 
- Fastighets AB Östervångsskolan 

 
Till kommunrevisionen för kännedom 
 
 
 
 
 


