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Sammanfattning 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen utövar sin 
uppsiktsplikt. Revisionsfråga för granskning har formulerats enligt följande:  

Är kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och företagens verksamhet ända-
målsenlig och tillräcklig?  

Vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att kommun-
styrelsens uppsikt över nämndernas och företagens verksamhet i huvudsak är än-
damålenslig och tillräcklig. 

Vi lämnar följande kommentarer till granskningsmålen. 

Former för och omfattning av styrelsens uppsikt 

Utifrån genomförd dokumentstudie och intervjusvaren bedömer vi att formerna för 

uppsikten i huvudsak fungerar ändamålsenligt och tillfredsställande när det gäller 

kommunens nämnder.  

När det gäller de gemensamma nämnderna samt bolagen kan, enligt intervjuerna, 

formerna för uppsikten utvecklas.  

Kommunstyrelsen har prövat om verksamheterna i bolagen har varit förenliga med 

de fastställda kommunala ändamålen och om verksamheterna utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheter som gäller för bolagen.  

Styrelsens upplysningar från nämnderna och företagen 

Nämnderna och bolagen dokumenterade information till kommunstyrelsen kom-

pletteras med formella och informella möten. Vi bedömer att begäran om upplys-

ningar fungerar tillfredsställande. 

Nämnderna förmedlar dokumenterade uppföljningsrapporter avseende intern kon-

troll. Kommunstyrelsen har dock inte begärt någon dokumenterad information om 

arbetet med intern kontroll från bolagen. Nämndernas och bolagens internkontroll-

planer såväl som uppföljningsrapporter bör förmedlas till kommunstyrelsen.  

Den genomgång vi gjort av kommunstyrelsens protokoll för år 2014 bekräftar resul-

tatet från våra intervjuer och enkätundersökning.  

Rapporteringen till fullmäktige 

Rapporteringen till fullmäktige sker främst i samband med delårsrapport och års-

redovisning. Vi bedömer att rapporteringen till fullmäktige är ändamålsenlig även 

om den är förhållandevis begränsad till sin omfattning. Enligt enkätundersökningen 

kan ordförandena i nämnder och bolagsstyrelser spela en mer aktiv roll på fullmäk-

tiges möten. 
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Inledning 

Bakgrund 

Revisorerna i Laholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska hur kommun-
styrelsen utövar sin uppsiktsplikt.  

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommu-
nens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och företagens verksamhet. 
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens 
ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs.  

Styrelsen får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som 
de behöver för att fullgöra sitt uppdrag.  

Revisionsfråga och metod 

Revisionsfråga för denna granskning är: Är kommunstyrelsens uppsikt över nämn-
dernas och företagens verksamhet ändamålsenlig och tillräcklig?  

Följande kontrollmål/granskningsmål ingår i granskningen: 

 Är formerna för uppsikten ändamålsenliga och fungerar detta tillfredsstäl-
lande? 

 I vilken omfattning och till vilket innehåll sker styrelsens uppsikt? 

 I vilken utsträckning begär styrelsen upplysningar från nämnderna och före-
tagen? 

 I vilken utsträckning sker rapporteringen till fullmäktige? 
 

Granskningen genomförs genom: 

 dokumentationsgranskning  

 intervjuer 

 enkät till kommunstyrelsen 

 

De dokument som ingår i granskningen är kommunstyrelsens och nämndernas reg-

lemente, kommunen reglemente för intern kontroll, bolagsordning och ägardirektiv 

samt kommunstyrelsens och fullmäktiges protokoll för år 2014. 

Personer som intervjuas är kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens 

ordförande samt ordförande i kommunens nämnder och helägda bolag. 

Enkäten har skickats till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

Granskningen avser revisionsåret 2014.  

Granskningen har sakgranskats av de intervjuade (återstår). 
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Om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Uppsiktsplikt enligt kommunallagen 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha uppsikt över nämnderna 

och de kommunala företagen. Detta innebär att kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska 

övervaka den ekonomiska förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i en-

lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat, att lagar och förordningar 

följs och att medlen används ändamålsenligt. 

Kommunstyrelsen har således en skyldighet att utöva tillsyn och styrelsen bestäm-

mer former för hur tillsynens ska gå till. Formerna varierar och kan till exempel 

bestå i krav på kontinuerliga ekonomiska rapporter, riskbedömningar av borgenså-

taganden, regelbundna möten eller stickprovsvisa kontroller.  

Uppsiktsplikten anses, enligt SKL:s kommentarer till kommunallagen, vara begrän-

sad till rätten att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar. Om kommunstyrel-

sen i samband med uppsiktsplikten finner brister ska kommunstyrelsen lämna råd 

eller föra ärendet vidare till fullmäktige som får fatta beslut i ärendet. Däremot har 

inte kommunstyrelsen befogenheter att fatta beslut i en annan nämnds ställe, inhi-

bera en annan nämnds beslut eller gripa in i den myndighetsutövning som är en 

annan nämnds uppgift. 

När det gäller uppsikten över kommunala företag kan inte styrelsen med kommu-

nallagen som grund begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som när 

det gäller nämnderna. För att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt bör 

därför företagen åläggas att lämna de uppgifter som behövs genom ägardirektiv. 

År 2012 gjordes ett tillägg i kommunallagen, 6 kap. 1a § där det anges att styrelsen 

årligen ska pröva om den verksamhet som bolagen bedrivet under föregående ka-

lenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utformning av uppsiktsplikten 

Det finns ingen fastlagd god sed eller praxis när det gäller formerna för kommun-

styrelsens uppsiktsplikt. Därför är det upp till kommunstyrelsen själv att utforma 

system och rutiner för hur uppsiktsplikten ska utövas. Det går att dra paralleller 

mellan styrelsens ansvar för den interna kontrollen för sina egna verksamhetsom-

råden och kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämndernas och företagens verk-

samheter. 
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En god intern kontroll kännetecknas bland annat av: 

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning 

samt att organisationen har god kunskap om styrprocesser 

 en rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verk-

samheten som underlag för problemidentifikation och beslut 

 säkerställande av att lagar, policys, reglementen och andra styrdokument 

tillämpas 

 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

 eliminering eller upptäckt av allvarliga fel, oavsiktliga som avsiktliga 
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Granskningens resultat 

Kommunens organisation 

Kommunens politiska organisation under år 2015 framgår i nedanstående skiss. 

Under 2014 fanns också en Servicenämnd. 

 

Laholmshem AB ägs helt av kommunen. Från och med år 2015 finns det ett dotter-

bolag till Laholmshem AB, Kommunfastigheter i Laholm AB. Verksamheten som 

ingår i dotterbolaget har flyttats över från Servicenämnden. Laholms kommun är 

delägare i Hallwan AB tillsammans med Falkenberg, Hylte och Kungsbacka. 

Kommunen ingår i flera gemensamma nämnder. Halmstads kommun är värdkom-

mun för Laholmsbuktens VA och Nämnden för överförmyndare i samverkan, Reg-

ion Halland är värdkommun för Patientnämnden och Nämnden för hemsjukvård 

och hjälpmedel. Kommunstyrelsen/Regionstyrelsen hos samtliga kommuner har 

uppsiktsplikt över den gemensamma nämndens verksamhet. Fullmäktige har rätt 

att begära upplysningar från nämnderna. Ordförande samt vice ordförande i nämn-

derna har skyldighet att vid fullmäktigesammanträden lämna uppgifter och svara 

på frågor eller interpellationer. Anställda som arbetar för nämnden är också skyl-
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diga att lämna uppgifter på fullmäktigesammanträden. Kostnadsfördelning, eko-

nomisk förvaltning och resultatredovisning regleras i avtalet. 

Vision och mål  

Utifrån kommunfullmäktiges vision fastställs gemensamma och nämndsspecifika 

inriktningsmål. Inriktningsmålen konkretiseras i prioriterade resultatmål. De ge-

mensamma resultatmålen tas fram av kommunstyrelsen i samband med direktiven 

och fastställs av kommunfullmäktige. De nämndsspecifika resultatmålen beslutas 

av respektive nämnd. Utifrån resultatmålen ska verksamheterna utarbeta verksam-

hetsmål. Verksamhetsmålen ska ingå i verksamhetensplanen och anger hur verk-

samheten ska arbeta för att nå de uppsatta politiska målen.  

Styrande dokument 

Kommunstyrelsens reglemente 

I kommunstyrelsens reglemente framgår styrelsens uppgifter. Uppgifterna är bland 

annat preciserade under rubrikerna ledningsfunktionen och styrfunktionen samt 

uppföljningsfunktionen. 

Under rubriken ledningsfunktionen och styrfunktionen som avser nämnderna ska 

styrelsen: 

 leda arbetet med och samordna utformingen av övergripande, strategiska 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksam-

heten 

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder och utöva uppsikt över 

nämndernas och gemensamma nämnders beslut 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och verksamhets-

cheferna 

 ansvara för utformningen och utvecklingen av kommunens system för intern 

kontroll 

Under rubriken ledningsfunktionen och styrfunktionen som avser bolagen ska sty-

relsen: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger 

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 

hålls uppdaterade 

 ansvar för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna 

 årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i aktiebolagen har varit fören-

lig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommu-

nala befogenheterna 

Under rubriken uppföljningsfunktionen ska styrelsen: 

 Övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och pro-

gram för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna 
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 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och eko-

nomiskt 

 Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 

 Se till att två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommu-

nens verksamheter utvecklas 

 Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp 

Reglemente för intern kontroll 

År 2003 antog kommunfullmäktige ”Reglemente för intern kontroll”. I reglementet 

framgår att kommunstyrelsens har ansvaret för att det finns en god intern kontroll 

och en organisation kring intern kontroll. När det gäller nämnderna har dessa det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen och ska rapportera resultatet av den 

interna kontrollen till kommunstyrelsen.  

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i de kommunala företagen. I tillämpningsanvisningarna anges 

att Kommunstyrelsen årligen ska infordra rapport från de kommunägda företagen 

över hur den interna kontrollen fungerar. 

Bolagen 

I ägardirektiven för kommunens helägda bolag anges, under rubriken kommunens 

ledningsfunktion, att bolagets står under uppsikt av kommunstyrelsens. Kommun-

styrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 

sägs i kommunstyrelsens reglemente. Vidare betonas att kommunstyrelsen har rätt 

att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper. Bolaget ska även lämna den in-

formation som kommunstyrelsen begär.  

Under rubriken fullmäktiges ställningstagande betonas att bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som 

är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  

Under rubriken samordning och dialog framhålls att bolaget, på kommunstyrelsens 

initiativ, ska delta i dialogmöten om bolagets verksamhet och genomförandet av 

ägardirektiv. Bolaget ska även, på eget initiativ, hålla kommunen informerad om 

bolagets verksamhet. Enligt ägardirektivet ska bolagets VD delta vid samordnings-

träffar med kommunens chefsgrupp.  

Nämnderna 

I nämndernas reglementen anges att nämnderna ska följa det fullmäktige har be-

stämt att nämnden ska fullgöra. Nämnderna ska även verka för att fastställda mål 

uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnderna ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet samt två gånger per år och 

redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat 
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dem. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas re-

dovisningar. 

Kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten 

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikten genom dokumenterad informationsför-

medling samt formella och informella möten.  

Nämnderna 

I samband med direktiven och utformningen av resultatmålen genomförs det möten 

mellan kommunstyrelsens presidium och nämndernas presidium.  

Kommunstyrelsen bjuder in nämnderna till möten i samband med budgetarbetet. 

Vid mötena diskuteras de ekonomiska ramarna, nämndsplanerna och investeringar. 

Några nämnder har även begärt att få komma till kommunstyrelsen. Ett exempel är 

att Barn- och ungdomsnämnden har tagit initiativ till ett möte kring elevpengen.  

Nämnderna lämnar dokumenterad information kring ekonomi och verksamhet i 

samband med delårsrapport och årsredovisning. I samband med rapporteringen 

sker det en uppföljning av gemensamma samt nämndsspecifika resultatmål. I sam-

band med delårs- och helårsraporteringen genomförs möten mellan nämndernas 

presidium och kommunstyrelsen.  

Ordförandegruppen består av samtliga ordförande i nämnderna. Gruppen har haft 

träffar tillsammans med kommunchefen och kommunstyrelsens presidium.  

Kommunstyrelsens kallar Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden samt Kul-

tur- och utvecklingsnämnden till presidieträffar. Gruppen träffades fyra gånger per 

år. Nämndernas presidium bildade tidigare styrgruppen för barn- och unga till-

sammans med polis och räddningstjänsten.  

Miljö- och byggnadsnämndens presidium, tjänstemän från samhällsbyggnadskon-

toret och kommunstyrelsens presidium bildar en plangrupp som i regel träffas en 

gång per månad. Tidigare deltog även servicenämnden i plangruppen. Plangruppen 

genomför dialogmöten och behandlar frågor kring exempelvis detaljplaner. Grup-

pens träffar är informella och under mötet förs det minnesanteckningar.  

Förutom ovan beskrivna möten har kommunstyrelsen bjudit in nämnderna vid be-

hov. Exempelvis har det varit möten kring ensamkommande flyktingbarn, gymna-

sieskolan, gatuunderhåll och skolskjuts.  

Nämnderna beslutar om internkontrollplaner för efterföljande år någon gång i slu-

tet av året. Internkontrollplanen översänds inte till kommunstyrelsen. Kommunsty-

relsen får dock del av en uppföljningsrapport året efter. Flera av de intervjuade 

framhåller att beslut om årets internkontrollplan borde ske efter det att uppfölj-

ningen av föregående års interkontrollplan är genomförd. Enligt nuvarande ordning 

fattas beslut om det nya planen innan föregående års plan har följts upp och utvär-
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derats. Kommunstyrelsen har inte utvärderat nämndernas arbete med intern kon-

troll eller lämnat någon dokumenterad återkoppling. 

Enligt intervjuerna är dialogen mellan de egna nämnderna och kommunstyrelsen 

väl utvecklad och fungerar i huvudsak bra. Några av de intervjuade framhåller att 

arbetet med att följa upp måluppfyllelsen kan utvecklas. Likaså finns det en osäker-

het om det i samtliga fall finns dokumenterade åtgärdsplaner. Några av de intervju-

ade anger att det istället har genomförts åtgärdsmöten.  

Dock framhölls det under intervjuerna att rapporteringen från och dialogen med 

Laholmsbuktens VA inte har varit tillfredsställande. Vid granskningstidpunkten 

pågick det ett arbete med Halmstads kommun för att förbättra delaktigheten och 

informationsförmedlingen när det gäller den gemensamma nämndens verksamhet.  

Den gemensamma patientnämnden i Halland har vid något tillfälle överlämnat 

skriftlig information till kommunstyrelsen men kommunikationen kan, enligt inter-

vjusvaren, utvecklas. 

Enligt intervjuerna får kommunsstyrelsen inga rapporter som rör verksamheter 

som bedrivs av privata utförare. Kommunstyrelsen får information på presidiemö-

tena. 

Bolagen 

Kommunstyrelsens presidium har dialogmöten med Laholmshems presidium. Mö-

tena är dock inte regelbundna. Under år 2014 genomfördes två möten. Enligt inter-

vjusvaren kommer fler möten att planeras in under år 2015.  

Servicenämnden och Laholmshem har haft gemensamma överläggningar med 

kommunstyrelsen för att förbereda överlämningen av kommunens fastigheter till 

ett dotterbolag inom Laholmshem AB. 

Bolagen har på eget initiativ informerat kommunstyrelsen vid större händelser och 

förändringar exempelvis vid försäljning av fastigheter. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i de kommunala företagen. I tillämpningsanvisningarna anges 

att kommunstyrelsen årligen ska infordra rapport från de kommunägda företagen 

över hur den interna kontrollen fungerar. Enligt intervjussvaren har bolagen inte 

lämnat sådana rapporter och kommunstyrelsen har inte uppmanat bolagen att 

lämna någon dokumenterad information över arbetet med intern kontroll.  

Prövning av kommunala bolags verksamhet 

Kommunstyrelsen har prövat om den verksamhet som Laholmshem AB bedrivit 

under år 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. I beslutet anges att kommunstyrel-

sen bedömer att den verksamhet som Laholmshem AB bedrivit under år 2013 har 

varit förenlig med det i bolaget fastställda kommunala ändamålet. Kommunstyrel-
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sen bedömer även att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala be-

fogenheter som gäller för bolagets verksamhet.1  

En prövning har även skett beträffande Hallwan AB. Även i detta fall bedömer 

kommunstyrelsen att den verksamhet som bedrivits under år 2013 har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet. Enligt kommunstyrelsens bedömning 

har verksamheten även utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som 

gäller för bolagets verksamhet.2 

Besluten har överlämnats till kommunfullmäktige.  

Rapportering från nämnder och bolag 

Nämnderna lämnar dokumenterad information kring ekonomi och verksamhet i 

samband med delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen får även del av 

nämndernas uppföljningar av intern kontroll.  

Information lämnas även vid de formella och informella möten som beskrivs under 

rubriken ”Kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten”. 

Bolagen lämnar dokumenterad information kring ekonomi och verksamhet i sam-

band med delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen får även del av re-

visionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapporter.  

Information lämnas även vid de formella och informella möten som beskrivs under 

rubriken ”Kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten”. 

Enligt de intervjuade lämnar nämnder och bolagen den information som kommun-

styrelsen efterfrågar. 

Rapportering till fullmäktige 

Nämnderna och bolagen lämnar dokumenterad information kring ekonomi och 

verksamhet till fullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktige får även del av kommunstyrelsens prövning av de kommunala 

bolagens verksamhet.  

I samband med årsbokslutet redovisar nämndsordförandena samt representanter 

från bolagen även informationen muntligt.  

Kommunfullmäktige kan även begära att ledamöter eller tjänstemän ska lämna in-

formation. Så har skett vid enstaka tillfällen. Enligt intervjusvaren har det inte fun-

nits några problem med att få nämnderna eller bolagen att redovisa önskad inform-

ation.  

                                                             
1
 Laholms kommun Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014.04-15 Dnr 2014-000101  

2
 Laholms kommun Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-05-13. Dnr 2014-000101  
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Det finns även möjlighet att ställa frågor till nämnderna under ledamöternas fråge-

stund. Några av de intervjuade framhåller dock att forumet inte alltid fungerar 

ändamålsenligt.  

Tidigare genomfördes även informationssammanträden i fullmäktige där utvalda 

ledamöter i fullmäktige ställde frågor till nämnderna. Intresset för informations-

sammanträdena var dock lågt och mötesformen avvecklades.  

Enkätundersökningen 

Samtliga 18 ledamöter och ersättare har fått möjlighet att besvara en webbenkät. 11 

av dem besvarade enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 61 procent. Av de 

som svarade ingår 3 i kommunstyrelsens arbetsutskott, 3 är övrig ledamot och 5 är 

ersättare. 

Frågorna i enkäten består av positivt formulerade idealtillstånd som kommunsty-

relsen kan eftersträva i sitt arbete med uppsiktsplikten. I svaren ska ledamöter och 

ersättare ta ställning till hur dessa påståenden stämmer med deras uppfattning om 

hur uppsiktsplikten fungerar. Detta görs i en skala från 1 till 5 där 1 betyder in-

stämmer inte alls och 5 instämmer helt. 

I frågorna har vi gjort en åtskillnad mellan kommunstyrelsens uppsiktsplikt gente-

mot nämnderna och bolagen. Vi har också frågat om rapporteringen av uppsikts-

plikten till fullmäktige. 

Frågorna eller påståendena är: 

 Begärda upplysningar från nämnderna/bolagen, avseende information om 

deras ekonomi, fungerar tillfredsställande 

 Begärda upplysningar från nämnderna/bolagen, avseende information om 

deras verksamhet, fungerar tillfredställande 

 Formerna för uppsiktsplikten fungerar tillfredsställande 

 Mina kunskaper om nämndernas/bolagens ekonomi och verksamhet är 

goda 

Som framgår av diagrammet nedan värderar de svarande genomgående kommun-

styrelsens arbete med uppsiktsplikten högt. Vi noterar att skillnaderna när det gäl-

ler nämnder och bolag är liten. De svarande värderar upplysningar om verksamhet 

något lägre än upplysningar om ekonomi när det gäller nämnderna.  
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Vidare har vi sorterar svaren på de som ingår i KSAU, är övrig ledamot eller är er-

sättare i kommunstyrelsen. Det är ett förhållandevis litet antal som svarat inom 

respektive kategori vilket medför att resultatet bör tolkas med försiktighet.  

Vi kan notera att det inte går att utläsa några systematiska skillnader när det gäller 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnderna. De som ingick i KSAU 

anger i högre utsträckning att deras kunskaper om nämndernas ekonomi och verk-

samhet är goda. 

 

På motsvarande sätt finns det inga större systematiska skillnader mellan kategori-

erna när det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot bolagen. Vi noterar 

särskilt att ersättare värderar frågorna om uppsiktsplikt relativt högt. 
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Vi har också bett om en helhetsbedömning genom att fråga om de svarande uppfat-

tar att kommunstyrelsens uppsiktsplikt mot nämnderna respektive bolagen skiljer 

sig åt. Påståendet är:  

 Skillnaden i kommunstyrelsens uppsiktsplikt mellan bolagen och nämnder-

na är liten.  

Svaren visar att de flesta, 6 av 11, anser att skillnaden är liten. 3 anger att det finns 

skillnader. 

 

Slutligen har vi ställt två frågor som rör rapporteringen till fullmäktige. Den ena 

frågan gäller rapportering av uppsiktsplikten till kommunfullmäktige. För denna 

fråga finns det en spridning hos de som svarat på enkäten. 
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Den andra frågan som rör fullmäktige avser om ordförande i nämnder och bolag 

kan spela en mer aktiv roll på fullmäktiges möten. De flesta anser att ordförande 

kan spela en mer aktiv roll när det gäller att informera om och diskutera 

verksamheten. 
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Revisionell bedömning 

Revisionsfråga för denna granskning är: Är kommunstyrelsens uppsikt över nämn-
dernas och företagens verksamhet ändamålsenlig och tillräcklig?  

Vårt svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt i huvudsak är 
ändamålenlig och tillräcklig. 

Vi lämnar följande kommentarer till granskningsmålen. 

 

Former för och omfattning av styrelsens uppsikt 

Utifrån genomförd dokumentstudie och intervjusvaren bedömer vi att formerna för 

uppsikten i huvudsak fungerar ändamålsenligt och tillfredsställande när det gäller 

kommunens nämnder. Vi har noterat att uppfattningen om kommunstyrelsens upp-

siktsplikt, enligt enkätundersökningen, inte skiljer sig märkbart åt när det gäller 

nämnderna och bolag. 

När det gäller de gemensamma nämnderna samt bolagen kan, enligt intervjuerna, 

formerna för uppsikten utvecklas. Kommunstyrelsen bör, enligt vår bedömning, 

begära information från de kommunägda bolagen över hur den interna kontrollen 

fungerar. Likaså bör kommunstyrelsen säkerställa att informationsöverföringen 

från bolagen och de gemensamma nämnderna är regelbunden samt tillräcklig.  

Kommunstyrelsen har prövat om verksamheterna i Laholmshem AB och Hallwan 

AB har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och om verksam-

heterna utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för bolagen. 

För år 2013 bedömde kommunstyrelsen att den verksamhet som bedrivits under år 

2013 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen. Enligt kommun-

styrelsens bedömning har verksamheten även utförts inom ramen för de kommu-

nala befogenheter som gäller för bolagens verksamhet. 

Styrelsens upplysningar från nämnderna och före-
tagen 

Nämnderna och bolagen lämnar dokumenterad information till kommunstyrelsen i 

form av delårsrapporter och årsredovisningar. Kommunstyrelsen får även del av 

bolagens revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter. Den 

dokumenterade informationen kompletteras med formella och informella möten. 

Utifrån intervjusvaren och enkätundersökningen bedömer vi att begäran om upp-

lysningar fungerar tillfredsställande. 

Nämnderna förmedlar dokumenterade uppföljningsrapporter avseende intern kon-

troll. Kommunstyrelsen har inte begärt någon dokumenterad information om arbe-

tet med intern kontroll från bolagen.  
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Vi bedömer att bolagens internkontrollplaner såväl som uppföljningsrapporter bör 

förmedlas till kommunstyrelsen. Vi bedömer att nämndernas internkontrollplanen 

bör översänds till kommunstyrelsen. 

Den genomgång vi gjort av kommunstyrelsens protokoll för år 2014 bekräftar resul-

tatet från våra intervjuer, bland annat när det gäller bugetuppföljningar, årsredo-

visning, ändringar i ägardirektiv, prövning enligt kommunallagen 6 kap 1a§ och 

arbetet med intern kontroll. 

Rapporteringen till fullmäktige 

Rapporteringen till fullmäktige sker främst i samband med delårsrapport och års-

redovisning. Den skriftliga dokumentationen i årsredovisningen kompletteras med 

muntliga redovisningar. Vi bedömer att rapporteringen till fullmäktige är ända-

målsenlig även om den är förhållandevis begränsad till sin omfattning. Enligt en-

kätundersökningen kan ordförandena i nämnder och bolagsstyrelser spela en mer 

aktiv roll på fullmäktiges möten. 

 

 
   

6 mars 2015   

Bo Thörn   

Projektledare   
 


