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§ 56

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser 
KSN-2018-1087

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendet bilaga. 

Sammanfattning 
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 omfattas av denna lag. 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. 

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat  
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som 
till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige 
tillhanda. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018.

KF 13  23 april 2018



KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-04-11

Justeringens 
plats och tid: 13 april, kommunledningskontoret. 

Underskrifter: 
Marlene Burwick (S), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

Ingela Persson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Datum: 2018-04-11 Sista dag att överklaga: 2018-05-04 
Anslag sätts upp: 2018-04-13 Anslaget tas ner: 2018-05-07 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se och kommunledningskontoret 

Underskrift:  ............................................................................ 
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Plats och tid: Bergius, 13:00 – 14:20 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Mats Gyllander (M) 
Therez Olsson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S)  
Eva Christiernin (S)  
Linda Eskilsson (MP)  
Daniel Rogozinski (V)  
Hanna Mörck (V) 
Eva Edwardsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga  
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 
Erik Boman, presschef. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Hannes Vidmark, 
avdelningschef ekologisk hållbarhet. Sara Börjesdotter Bjurström, enhetschef strategisk 
planering. Ingela Persson, kommunsekreterare. Susanne Eriksson, politisk stabschef 
(S). Pia Agestedt, politisk sekr (MP). Sara Persson, politisk sekr (M). Helena Hedman 
Skoglund, politisk sekr (L). Joakim Holmertz, politisk sekr (C). Victor Landing, 
politisk sekreterare (KD).  

Utses att 
justera: 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 49 - 75 



KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Jusufbasic Bisera 

Datum 
2018-03-21 

Diarienummer 
KSN-2018-1087 

Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Ärendet 
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 omfattas av denna lag. 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.  

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat 
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse 
som till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara 
kommunfullmäktige tillhanda. 

Uppsala Stadshus AB har vid sammanträde den 20 mars 2018 beslutat att godkänna bilagda 
revisionsrapporter och överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut. Protokollsutdrag 
ges i bilaga 2. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



 
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 

 
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. 

 
Föredragning 
Redovisningar som Uppsalahem, Skolfastigheter och Uppsala Vatten och Avfall har upprättat 
i enlighet med lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser finns i bilaga tillsammans med 
rapport från respektive bolags revisor. Av revisorernas rapporter framgår följande: ”det har 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att bolagen inte, i allt väsentligt, fullgjort 
sin skyldighet i enlighet med insynslagen”.  

 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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 UPPSALA STADSHUS AB  
        
 PROTOKOLLSUTDRAG 
   
 Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

 
 
 
§ 19 
 
Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser m.m. 
USAB-2018/25 
 
Beslut 
Uppsala stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendet bilaga. 
  
 
Sammanfattning 
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 omfattas av denna lag. 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. Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en 
öppen redovisning och en separat redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport 
lämnas till såväl bolagsstyrelse som till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska 
rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 mars 2018. 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Ingela Persson 
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