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Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser m.m. 

 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att godkänna revisorsrapporterna i bilaga 1 för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
och Uppsala Vatten och Avfall AB.  

 
 
Ärendet 
 
Föredragning 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.   
 
Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller 
landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller 
genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner 
euro (cirka 380 miljoner kronor) omfattas. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen 
(Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall 
AB (Uppsala Vatten).  
 
På ett tydligt sätt ska redovisning ske av vilka allmänna medel som myndigheter direkt eller indirekt 
tillfört företag och på vilket sätt.  

 
I den öppna redovisningen ska särskilt framgå finansiella förbindelser som avser: 

• Förlustbidrag och kapitaltillskott 
• Amorteringsfria eller på andra sätt förmånliga lån 
• Gynnande genom avstående från vinstutdelning, fordran eller normalavkastning på offentliga 

medel 
• Ersättning för ekonomiska medel från det allmänna 
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Separat redovisning ska upprättas om bolaget: 

• beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter av en medlemsstat 
• anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (t.ex. transport, energi eller 

kommunikation) som får statligt stöd i någon form för tillhandahållandet av sådan tjänst, s.k. 
konkurrensskyddad företagsverksamhet 

• bedriver annan ekonomisk verksamhet utöver en så kallad konkurrensskyddad verksamhet. 
 
 

De auktoriserade revisorerna ska för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat 
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorernas rapport lämnas till såväl bolagens styrelser som 
till kommunfullmäktige för beslut.  Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda. 
 
I bilaga 1finns för Uppsalahem, Skolfastigheter och Uppsala Vatten dels revisorernas rapporter, dels de 
redovisningar resp. bolag upprättat i enlighet med lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser. Av 
revisorernas rapporter framgår att det inte framkommit några omständigheter som tyder på att bolagen 
inte, i allt väsentligt, fullgjort sin skyldighet i enlighet med insynslagen. Uppsala Stadshus AB:s styrelse 
föreslås därför godkänna bilagda revisorsrapporter och överlämna dem till kommunfullmäktige för 
beslut. 

 
 

Joachim Danielsson 
Vd  






















































