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§ 169 Dnr 2021-000160  
 
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kanslienhetens tjänsteskrivelse den 
29 juli 2021 som svar på revisorernas granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har granskat om kommunstyrelsen 
på ett ändamålsenligt sätt utövar sin uppsikt över nämnders, bolags 
och samverkansnämnders verksamhet. Granskningen har 
genomförts under 2021 och avsett kommunstyrelsens arbete med 
uppsikt främst under 2020 men även de förändringar som genomförts 
under 2021 har noterats. 
 
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen är på rätt väg men att 
arbetet med uppsikt med fördel kan formaliseras och fastställas. 
Bedömningen grundar sig på att det finns fastställda processer för 
återrapportering avseende nämnder men att detsamma saknas för 
bolag och samverkansnämnder. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen 
kommunstyrelsen att: 
 
Formalisera arbetssättet genom att dokumentera och fastställa 
Säkerställa att kommunstyrelsen tar del av väsentlig information som 
hanteras inom ramen för anmälningar 
Se över möjligheten att rapportera utfallet av uppsiktsplikten till 
kommunfullmäktige på ett formaliserat sätt 
Förbättra uppsikten över samverkansnämnderna och 
Laholmsbuktens VA. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets beslut den 10 augusti 2021 § 153 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 29 juni 2021. 
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt den 15 april 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bertil Johansson (LP) med instämmande av Lars Gustafsson (KD) 
och Roland Norrman (M): Bifall till ledningsutskottets förslag till 
beslut. 
 
  forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och 
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma. 

 
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om 
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så 
skett. 
_____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 

 



 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-29 
DNR: 2021-000160 

Kommunstyrelsen  
 
  
 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kanslienhetens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kanslienhetens tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskning. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Laholms kommun har granskat om kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt utövar sin uppsikt över nämnders, bolags och 
samverkansnämnders verksamhet. Granskningen har genomförts under 2021 
och avsett kommunstyrelsens arbete med uppsikt främst under 2020 men 
även de förändringar som genomförts under 2021 har noterats. 
 
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen är på rätt väg men att arbetet med 
uppsikt med fördel kan formaliseras och fastställas. Bedömningen grundar 
sig på att det finns fastställda processer för återrapportering avseende 
nämnder men att detsamma saknas för bolag och samverkansnämnder. 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 
 
- Formalisera arbetssättet genom att dokumentera och fastställa 
- Säkerställa att kommunstyrelsen tar del av väsentlig information som 

hanteras inom ramen för anmälningar 
- Se över möjligheten att rapportera utfallet av uppsiktsplikten till 

kommunfullmäktige på ett formaliserat sätt 
- Förbättra uppsikten över samverkansnämnderna och Laholmsbuktens 

VA. 
 
Kanslienhetens bedömning 
Kanslienheten anser att arbetssättet är formaliserat, dokumenterat och 
fastställt kring uppsiktsplikten. Det är en tydlig koppling mellan regleringen 
i kommunallagen, ansvarsfördelningen och uppdraget i kommunstyrelsens 
reglemente samt de beslut som är tagna av kommunstyrelsen, där 
arbetssättet beskrivs och fördelas. Dessutom återfinns flera delar kopplade 
till uppsiktsplikten i antagna styrdokument, så som exempelvis riktlinjer för 
ekonomi- och verksamhetsstyrning.  
 
Kanslienheten bedömer att ett nytt styrdokument för uppsiktsplikt inte tillför 
ett eget värde. Detta grundas främst på att uppsiktsplikten är nära kopplad 
till och kan vara svår att skilja från de lednings-, styrnings- och 
uppföljningsfunktioner som styrelsen har. Vilka redan är reglerade i 
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politiska styrdokument där även delar av uppsiktsplikten är inarbetade. 
Dessutom är arbetssättet med beslut i kommunstyrelsen, om vem som har 
uppsikt på vilka nämnder samt tid och pengar för arbetet, hanterat likvärdigt 
med övriga nämnders arbete med kontaktpolitiker och följer därför en 
gemensam rutin. 
 
Däremot har kommunstyrelsen ett ansvar för att löpande aktualisera och 
revidera de antagna styrdokumenten. Finns det möjlighet att förtydliga ska 
detta göras. Det är även viktigt att det framgår vem som ska följa vilka 
styrdokument så att det är tydligt hur uppsikten kan bedrivas på samtliga 
nämnder och bolag. 
 
Kommunstyrelsen har vid varje sammanträde ett stående ärende med 
anmälningar, där styrelsen tar del av beslut och dokument som inkommit 
sedan föregående sammanträde. Som underlag till ärendet finns en 
förteckning över de beslut och dokument som anmäls vid sammanträdet. 
Detta arbetssätt är detsamma för samtliga nämnder i kommunen. Av 
förteckningen framgår följande uppgift för varje anmälning: datum, 
avsändare/mottagare, beskrivning, diarienummer och dokumentnummer. 
Det är sedan upp till var och en i respektive nämnd om de vill ta del av 
dessa handlingar och kan då vända sig till sekreterare eller registrator för att 
ta del av dem innan sammanträde eller att ställa frågor om och få möjlighet 
att ta del av dem vid sammanträdet.  
 
I revisionsrapporten anges att det inte är möjligt att följa upp vilka underlag 
som kommunstyrelsen tar del av utifrån förteckningen över anmälningar. 
Kanslienheten anser att den förteckning som upprättas inför varje 
sammanträde tydligt anger de specifika underlagen. Däremot framgår det 
inte av protokollen vilka dokument som begärts ut eller diskuterats på 
sammanträdet. Enbart om det leder till ett nytt beslut så tas det upp i 
protokollet. Annars är normalfallet att styrelsen lägger redovisningen till 
handlingarna. Kanslienheten anser att detta är ett vedertaget arbetssätt och 
ser inte att det finns krav på annan redovisning.  
 
Granskningsrapporten anger att utöver ekonomisk uppföljning och 
måluppfyllelse i samband med de uppföljningar som görs under året tar inte 
fullmäktige del av någon uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Det rekommenderas att se över möjligheten att rapportera utfallet av 
uppsiktsplikten till kommunfullmäktige på ett formaliserat sätt. 
 
Kommunstyrelsens arbetssätt har utvecklats och formaliserats det senaste 
året. Nu när det har inarbetats och det finns en struktur med stående ärende 
om uppsiktsplikt på styrelsens sammanträde är kanslienhetens förslag att 
detta ärende regelbundet anmäls till kommunfullmäktige. Utöver 
kommunstyrelsens protokoll bör även de uppdrag som redovisas utifrån 
uppsiktsplikten anmälas till fullmäktige. 
 
I granskningsrapporten rekommenderas även att uppsikten över 
samverkansnämnderna och Laholmsbuktens VA AB bör förbättras. Detta 
grundas på den enkät som Kommunstyrelsen har fått svara på som en del i 
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granskningen. Där uppger styrelsen att de upplever att de har bättre insyn i 
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB än för övriga bolag. 
Över hälften har svarat att de endast delvis eller i låg grad har insyn i 
Laholmsbuktens VA AB. Vid jämförelse med ledamöternas svar avseende 
deras insyn i nämndernas och bolagens verksamhet kan konstateras att 
styrelsen anser att de har sämre insyn i samverkansnämndernas verksamhet. 
 
Kanslienheten anser att det är svårt att jämföra de egna nämnderna och 
helägda bolag med delägda bolag och samverkansnämnder. 
Kommunstyrelsen närhet till kommunens verksamheter och antalet ärenden 
som hanteras skiljer stort mellan dessa organ. Även styrningen och villkoren 
skiljer sig åt, vilket i sig kan var en grund till resultatet i enkäten. Detta 
betyder inte att uppsiktsplikten inte utförs inom dessa organ. Vid styrelsens 
sammanträde den 13 april 2021 redogjorde styrelsens ordförande om sitt 
deltagande vid ägardialog för Laholmsbuktens VA AB och 
överförmyndarnämnden. Vid styrelsens sammanträde den 16 mars beslutade 
styrelsen att bjuda in Laholmsbuktens VA AB för redovisning av pågående 
projekt. Vilket Mattias Leijon, VD, och Roland Norrman, ordförande, för 
Laholmsbuktens VA AB, redovisade vid styrelsens sammanträde den 11 
maj. Utöver redovisning av pågående investeringsprojekt i Laholms 
kommun belystes även andra frågor om huvudmannaskap för vägar vid 
kusten, införande av dagvattenavgift för allmän platsmark samt 
frågeställningar kring ägarskap och utförande som uppstått sedan 
bolagiseringen. 
 
Kanslienheten har uppmärksammat att i de beslut som är tagna har inte 
ansvaret fördelats för samverkansnämnderna för hemsjukvård och 
hjälpmedel i Halland samt patientnämnden. Detsamma gäller för Fastighets 
AB Klarabäck, jävsnämnd, krisledningsnämnd och valnämnd. 
Kanslienheten föreslår att detta ansvar fördelas i samband med kommande 
utvärdering av arbetssättet. I samband med utvärderingen föreslås även att 
samtliga delar kring styrelsens arbetssätt med uppsiktsplikten samlas i ett 
beslut, till skillnad mot idag då detta återfinns i flera olika beslut. 

Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 29 juni 2021. 
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt den 15 april 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 Martina Gustavsson 

Kommunsekreterare 
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