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God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun och lekmannarevisorer i

kommunens helägda bolag har vi granskat om kommunstyrelsen tillsett att ägarstyrningen

avseende Gällivare Energi AB och TOP bostäder AB är ändamålsenlig ur ett ekonomiskt

perspektiv då dessa bolag omfattar stora ekonomiska värden för kommunen. Bara

kommunens borgensåtaganden till de båda bolagen omfattar drygt en miljard kronor.

Bägge bolagen står inför stora utmaningar, dels p g a samhällsomvandlingen men även

p g a den svaga lönsamheten som utmärker både Gällivare Energi och TOP bostäder. I

granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns

redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen är inne i en process som innebär

att ägarstyrningen gentemot bolagen skärps, och därmed är kommunen på väg att

säkerställa att förutsättningar finns för att verksamheten inom de helägda kommunala

bolagen ska kunna bedrivas med god ekonomisk hushållning. Kommunledningen är tydlig

i sin ambition att stärka styrningen av bolagen, i positiv bemärkelse. Från bolagens sida

finns en viss osäkerhet kring ansvarsfrågan och en farhåga att kommunen har en ambition

att detaljstyra bolagen. Det är därför viktigt att ansvarsfördelningen mellan bolagen och

ägaren kommunen är tydlig.

Inom bolagen och inom resp bolagstyrelse finns ambitionen att driva bolagen med god

ekonomisk hushållning Vi bedömer trots detta att respektive bolagsstyrelse bara delvis

säkerställer att bolagen bedrivs med god ekonomisk hushållning. Grunden för denna

bedömning är de svaga resultatnivåerna och den osäkerhet som finns beträffande

konsekvenserna av samhällsomvandlingen.

Våra bedömningar baseras på vad som framkommit i granskningen baserat på
granskningens kontrollmål:

 Finns tillräckliga system och rutiner för ägarstyrning och uppsikt avseende att

verksamheten i bolagen bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt?

Vår bedömning är det under en period pågått ett arbete med att systematisera

ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Nämnd- och utredningskontoret har tagit fram en

styrmodell för kommunal verksamhet i bolagsform. Bland annat arrangeras en

bolagsstrategisk dag för kommunstyrelsen där bolagen medverkar.
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Den formella styrningen genom bolagsordning, ägardirektiv, bolagsstrategiska dagar

måste kompletteras med en ”informell styrning” genom löpande samråd och dialog mellan

ägare och bolag. Ägarens förväntningar på bolaget kan tydliggöras genom dialog, likaså

innebörden i bolagsordning och ägardirektiv. Bland annat nämns att denna dialog bör

behandla frågor om bolagets förhållande till kommunkoncernen i övrigt, förväntningar på

verksamhet och resultat samt strategiska frågor som rör både ägare och bolag.

 Har kommunstyrelsen tillräckligt underlag inför beslut med koppling till

bolagens verksamhet, inklusive beredning av ärenden till kommunfullmäktige?

Vår bedömning är att Gällivare kommun verkar för att förbättra dialogen och de

strategiska, styrande dokumenten för bolagen. När detta arbete är färdigt så underlättas

också beredningsprocessen av ärenden inför Kf och uppföljning från kommunstyrelsens

sida. Detta innebär inte att nuvarande ordning och dokument saknar funktionalitet men

att det finns en förbättringspotential i att utveckla dessa.

 Har resp. bolagsstyrelse tillräckligt underlag inför beslut som har påverkan på

god ekonomisk hushållning?

Enligt uppgift från resp ordförande så har styrelsen tillräckligt underlag för att bedöma

påverkan på god ekonomisk hushållning i den mån som avser påverkbara och vid

beslutstillfället kända faktorer. Vi vill dock exemplifiera problematiken med att mer eller

mindre kända variabler kan ha stor påverkan på bolagens ekonomi. Gällivare energi

tecknade 2008 en s k ränteswap med Nordea där man bytte en rörlig ränta mot en fast.

Vad som hände sedan var att den rörliga räntan sjönk till historiskt låga nivåer efter

Lehmankrachen senhösten 2008 och ränteswapen blev en mycket dålig affär för Gällivare

Energi. Här har också kommunstyrelsen en viktig roll i sin uppsiktsplikt och samordning

av koncernen.

 Sker tillräcklig rapportering till resp. bolagsstyrelse samt till kommunstyrelsen

avseende ekonomi och verksamhet?

Vår bedömning är att den formella rapporteringen i stort är tillräcklig. Förutom

uppföljning är det dock viktigt att kommunen ur ett ägarperspektiv även för en dialog med

bolagen i samband med kommunens budget och planeringsprocess. Här kan frågorna mer

specifikt handla om det finansiella perspektivet. Detta ger både beredskap och en kunskap

för ägaren och bolagen kring framtida ekonomiska händelser.
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 Sker uppföljning och utvärdering av resp bolagsstyrelse samt av

kommunstyrelsen med koppling till långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet i

de kommunala bolagen?

Vår bedömning är att här finns en förbättringspotential. Både bolagens pressade
ekonomiska situation och den samhällsomvandling som Gällivare går igenom kräver en
fördjupad dialog för att säkra en god ekonomisk hushållning långsiktigt.

Vi emotser kommunstyrelsens resp berörda bolags svar på vår granskning till 2014-03-01

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson Ann-Mari Falk Lena Nordgren

Lennart Hagstedt Sören Engelmark

___________________________________________________________________
Bilaga: Revisionsrapport ”God ekonomisk hushållning i de kommunala bolagen”, Gällivare kommun,
november 2013, PwC.


