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Sammanfattning
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt utifrån följande fråga:
Är kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig?
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt syftar till att kommunstyrelsen ska kunna följa utveckl
ingen i nämnder, förbund samt kommunala bolag för att kunna säkerställa att de har
nödvändig information. Detta bidrar till att kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om det
uppstår avvikelser i verksamheterna. Efter genomford granskning är den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsens uppsiktsplikt delvis är lag- och ändamålsenlig.
Den sammanfattande bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna for
nedanstående kontrollmå1.

1" Uppsiktsplikten

är fönemål för en tydlig oeh ändamålsenlig systematik

Delvis uppfyllt

2.

Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik

Delvis uppfyllt

3.

Kornrnunstyrelsen vldtar åtgärden utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder

och bolag

Uppfyllt
Rekommendationer

r

Att tydligt formalisera kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såväl nämnder som bolag.

o
r

Att kommunstyrelsen årligen beslutar om uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
Att kommunstyrelsens tillförsäkrar sig om att få tillräckligt med information för kunna
pröva bolagens uppsiktsplikt.

o

Att processen kring åtgärder utifrån uppsiktsplikten formaliseras.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
angälagenheter och ha uppsikt över nämndernas, förbundens och eventuella bolags
u"it r"ä.'t","t. Styrelsen ska uppmärksamt följa de fr.ågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs.
Uppsiktsplikten innebär en rä1t att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt
om Oet är nödvändigt, lämna forslag till fullmäktige om förändringar'

Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen, på ett systematiskt sätt, ska kunna
folja utvecklingen inom nämnder, förbund samt kommunala bolag. Kommunstyrelsen
sXä Oartor tillsä att få nödvändig information så att kommunstyrelsen kan vidta åtgärder
om det uppstår avvikelser i verksamheterna.
De förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har utifrån sin riskbedömning
valt att granska kommunstyrelsens uppsiktsplikt'

Syfte och revisionsfrågal-or
Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan:
Är kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig?

o

Revisionskriterier
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur foljande:

o
o
o
o
o
o
o

Kommunallagen
Kommunstyrelsens reglemente
lnstruktion för kommundirektör
Protokoll
Bolagsordningar
Ägardirektiv
Övriga relevanta stYrdokument

Kontrollmål
Med utgångspunkt från revisionskriterierna har följande kontrollmål formulerats:
Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik

o
r
r

Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik
Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag

Avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar enligt 6 kap. 1,9-11 SS KL och omfattar
kommunens nämnder och kommunala bolag (helägda). Granskningen avser kommunstyrelsens genomförda uppsiktspl ikt för verksam hetsår 20 1 8'

Metod
Granskningen har genomforts genom telefonintervjuer och genom dokumentstudier.
Följande har intervjuats i granskningen:

o
r

Kommundirektör
Kommunstyrelsens Presidium

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av ovanstående.
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Lagar ach styrdokument
Att överträmna vården av kommunala angelägenheter tilljurldiska personen
Enligt 10 kap 1 g kommunallag (2017 .725) (KL) gäller att kommuner efter beslut av fullmaftige tar iamna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person. Om
sådan1 överlämnande sker till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige:
"1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare."

Komm unstyrelsens uPPsiktsPl ikt
Enligt 6 kap. 1 S KL gäller att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kom-munens angelagenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. Syftet meO uppiit<tsplikten är att kommunstyrelsen, på ett systematiskt sätt ska
Xunna foga utveckiingen inom kommunen samt de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska je till att tå noOvanOig information så att kommunstyrelsen kan vidta åtgärder
om det uppstår awikelser i verksamheterna. Viktigt är även att kommunstyrelsen enligt
6 kap 11'S KL ska följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning'varför nämnder öch bolag bör redovisa ekonomiska överväganden och effekter av
beslut när detta är relevant.
Enligt 6 kap g S KL ska kommunstyretsen efter genomförd uppsiktsplikt arligen besluta
nurwida kommunala bolags verksamhet varit förenlig med det faststållda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Genom besluten
ska styrelsen pröva om den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår hai varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut ska fattas för varje sådant bolag till
vilken kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Bestämmelsen
ger därför uttryck för en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag. Den fÖrstärkta
ippsiktsplikteå gäller inte för verksamhet som bedrivs i nämnder men kommunstyrelsen
ska likväl ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
I brist på detaljreglering i KL har den förstärkta uppsiktspliktens omfattning varit föremål

för diskussionår. Hogsia förvaltningsdomstolen framhöll i HFD 2018 ref. 33 att kommunstyrelsen inte är skytOig att granska samtliga enskilda affärshändelser som har förekommit under kalenderåreiitraga. Granskningen ska dock vara tillräckligt omfattande för att
möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning
o"ft [JOriuits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Hur granskningen ska ske
och vilket underlag som krävs får bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet
med hänsyn till omfattningen av och komplexiteten i den verksamhet som bedrivits.
Om styrelsen vid sitt årliga beslut kommer fram till att ett kommunalt bolag bedriver
verksåmhet i strid med dLn kommunala kompetensen ska styrelsen lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Syftet med reglerna om uppsiktsplikt är bland annat att utöka den fortlöpande kontrollen
över bolagen iör att sateisiatta att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning och ägardirektiv samt är i enlighet med den kommunala kompetensen'
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Vidare ska nämnas att ett annat syfte med den förstärkta uppsiktsplikten är att uppställa
ett krav på kommunstyrelsen att redovisa resultatet av uppsiktsplikten i beslut, vilket ligger i kommunmedlemmars intresse. Arliga beslut om uppsiktsplikt kan således laglig[etsprövas enligt KL vilket ger kommunmedlemmar möjlighet till rättslig provning av
kommunala bolags verksamhet, se avsnitt nedan'

Laglighetsprövning
Enligt 13 kap. 1 S KL gäller att varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av
kom-munens beslut provad genom att överklaga hos förvaltningsrätten. Ett laglighetsprövat beslut ska upphävas av domstol om det exempelvis strider mot lag'
Beslut i kommunala bolag kan inte laglighetsprövas enligt KL men då kommunstyrelsen
årligen ska fatta beslut om uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagen enligt 6 kap 9
g Kl, ges kommunmedlemmar möjlighet att laglighetspröva detta beslut. Således
öfapaä i och med reglerna om uppsiktsplikt en indirekt besvärsrätt gällande bolagens
verksamhet. Kommuhmedlemmar ges därför en möjlighet att laglighetsprÖva kommunstyrelsens beslut om de exempelvii, till skillnad från kommunstyrelsen, inte ans-er att ett
Uötag bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet' En
sådai laglighetsprövning kan således leda till att åtgärder behöver vidtas mot ett bolags
verksamhet.
U

ppsi kts pl i kt en I i gt kom m u nstyrelsens reg lemente

Av reglementet framkommer att kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår bland annat att:

o

leda arbetet med utformningen av övergripande må|, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framstållningar i målfrågor
som inte i lag är förbehållna annan nämnd.

o

tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt
tillse att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt

o
r
o
r
r
o

e

}

t utc

från samtliga nämnder om hur verksamheten
tillse att uppföljning
-hur sker till fullmäktige
den ekonomiska ställningen är under budgetåret
utvecklas'och
lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden
Ha forlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad äv uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap'
17 och 1B SS KL är upptyttOa beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i.
Arligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebälag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap.
17-18 5S 11f- under föregående kalenderår har varit förenlig med det fa.stställda kommunalä ändamålet och uttor.ts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den
samtidigt lämna förslag tillfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de foretag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.
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o

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

r

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Vidare åliggei det kommunstyrelsens ordforande särskilt att:

o
o

närmasi under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse for kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

r
.

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,

o

underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen. Vid förfall for ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I den mån
handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunstyrelsen utser.l

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,

Ägardirektiv
En kommun utövar sin ägarstyrning över sina bolag i huvudsak genom av fullmäktige
beslutade ägardirektiv.
Katrineholms kommun har tre helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB, Katrineholms
lndustrihus AB (dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB) och Katrineholms vatten
och AvfallAB.
I ägardirektivet för Katrineholms Fastighets AB2(omfattar även dotterbol-ag Katrineholms
lndustrihus AB) och ägardirektivet för Katrineholm Vatten och Avfall AB3 anges att:

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande
direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Förutom genom lag och författning kan bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen regleras genom
a) gällande ägardirektiv;
b) gällande bolagsordning;

c) av kommunfullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan särskilda direktiv;
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar glnom en löpande dialog kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden
sonaanges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skallges den information och tillställas de handlingar som den begär.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.

Observeras att reglementet hänvisat till gammal lagstiftning.
Ägardirektiv Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07), senast reviderad av KF
2017-12-15 5218.
3
Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB, Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 5.12)
1

2
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Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta årliga beslut
huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolagets styrelse ska, utöver vad som stadgas i lag, redovisa hur verksamheten bedrivs
och utvecklas mot bakgrund av att bolaget är ett allmännyttigt bostadsforetag. Bolaget
ska samtidigt redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densarnrna. Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 9 $$ kommunallagen.
Bolaget ska årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för
upprättande av den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) enligt den
kommunala redovisningslagen. Tillhandahållandet ska ske vid tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.
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Iakttagelser och bedömningar
Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig oeh ändarnålsenlig systematik
lnkflenpl<or
Av reglementet framgår att kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över verksam-'
heten i de förötå$, Som komm0nen helt eller delVis ägef ell6r ähnärs har intresse i,
främst vad gäller ändamå|, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
Kommunstyrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 10 kap. 3 och 4 SS KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen
innehar aktier i.
Arligen ska kommunstyrelsen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet
som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i under föregående kalenderår har varit förenlig med det faststållda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsens ska tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likaftade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
I ägardirektiven framgår att bolaget årligen ska tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) enligt den kommunala redovisningslagen. Tillhandahållandet ska ske vid
tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.

I ägardirektivet anges också att bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar genom en löpande dialog kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Bolagets styrelse ska, utöver vad som stadgas i lag, redovisa hur verksamheten bedrivs
och utvecklas mot bakgrund av att bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolaget
ska samtidigt redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 9 $$ kommunallagen.
I instruktion för kommundirektö/ anges att kommundirektören biträder kommunstyrelsen

i arbetet med den samlade uppsiktsplikten som beskrivs i kommunallagen och ska ta de

initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten.
I intervjuer anges att ägarmöten hålls ett par gånger per år med de tre helägda bolagen.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande samt tjänstemän
träffar då bolagens ordförande, vice ordförande och VD. Bolagen bjuds även in att delta
på kommunstyrelsens sammanträde i samband med att årsredovisningen ska presenteras.

Vi har i granskningen inte fått ta del av någon beslutad formalisering kring uppsiktsplikten och hur kommunstyrelsen vill att den ska utövas, förutom det som angetts ovan i
reg lemente och ägardirektiv.
I intervjuer anges att ekonomichefen deltar på kommunstyrelsens sammanträde varje
månad för att presenteras eventuella avvikelser i nåmndernas budget. Numera kommer
4 lnstruktion för kommundirektören, Styrdokument- Anvisningsdokument, antagen av kommun-

styrelsen 2018-04-25, $ 62, giltighetstid 2018-06-01 och tillsvidare.
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även månadsbokslut för varje nämnd att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde för att förbättra den ekonomiska uppföljningen. Nämnddialoger hålls en gång per
år med respektive nämnd, detta i samband med budgetberedning. Vid budgetberedningen deltar kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Vid särskilda tillfällen
eller avvikelser kan det vara så att nämnden bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde for att bland annat presentera åtgärder. Kommunchefen har ledningsgrupp med
övriga förvaltningschefer varannan vecka for att diskutera de olika verksamheternas
fortskridande.
Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
I kommunstyrelsens reglemente regleras den utökade uppsiktsplikten över kommunens
bolag såsom anges i kommunallagen. I reglementet finns ett formaliserat system for
kommunstyrelsens årliga beslut om kommunstyrelsens uppsiktsplikt av bolag. I ägardirektiven för de tre helägda kommunala bolagen framgår att bolagen årligen ska tillhandahålla kommunstyrelsens det underlag styrelsen begär i och med kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och for upprättande av den sammanställda redovisningen enligt den kommunala redovisningslagen. Ägardialoger hålls under året för de helägda kommunala bolagen. Vi bedömer därför att det till viss delfinns ett system för att ge kommunstyrelsen
förutsättningar för att arbeta fram ändamålsenliga beslutsunderlag inför kommunstyrelsens årliga beslut om uppsiktsplikt.

Ett ändamålsenligt beslutsunderlag är en förutsättning för att uppfylla uppsiktsplikten då
medborgare ska kunna få tillräckligt med information om bolagets verksamhet under foregående verksamhetsår för att kunna ta ställning till om de vill laglighetspröva kommunstyrelsens beslut eller inte.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna anges inte i reglementet annat än att
kommundirektören biträder kommunstyrelsen i arbetet med den samlade uppsiktsplikten
som beskrivs i kommunallagen och ska ta de initiativ som behövs med anledning av
uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen får ta del av månatliga ekonomiska rapporter från
samtliga nämnder och sedan hålls årliga nämnddialoger i samband med budgetberedning men där deltar inte hela kommunstyrelsen. Det finns ingen tydlig formaliserad uppsiktsplikt över nämnderna, det vill säga på vilket sätt kommunstyrelsen har for avsikt att
utöva sin uppsikt. Vi bedömer därför att uppsiktsplikten över nämnderna delvis bedrivs
tydligt och ändamålsenligt.
U

pps i kts pl i kte n bed rivs en I igt faststäl ld systemati k

lakttage!ser
Av reglementet framgår att kommunstyrelsen årligen, senast den 30 juni, i beslut ska
pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i under foregående kalenderår har varit forenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen for de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat,
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Vi har i granskningen inte fått del av de beslut för 2018 där kommunstyrelsen har prövat
huruvida de kommunala bolagen har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet enligt 6 kap.
9 $ kommunallagen. I intervjuer medges att det inte har gjorts en särskild prövning för
de kommunala bolagen för år 2018. Det finns en medvetenhet bland det intervjuade att
det enligt lag ska göras en prövning men att det är något som har hamnat i skymundan
de senaste åren.
I intervjuer anges att verksamhetsmål bara följs upp vid delår och bokslut. Kommunsty-

relsens ordförande, vice ordförande och tjänstemän har nämnddialoger (från nämnderna deltar ordförande, vice ordförande och tjänstemän) inför budgetberedningen där
samtal och diskussioner sker med kommunstyrelsens presidium och respektive nämnd
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men protokoll eller minnesanteckningar förs inte vid dessa tillfällen. Någon fast dagordning finns inte heller.

Vi har i granskningen fått ta del av minnesanteckningar från ägarmöten med Katrineholms Vatten och AvfallAB och med Katrineholms Fastighets AB. Under 2018 hölls två
möten med vardera bolag där kommundirektör och foreträdare för kommunstyrelsen och
bolagen deltog. På dessa möten informerades bland annat om ekonomi och pågående
ärenden.
Efter en protokollgenomgång av kommunstyrelsens sammanträden under 2018 kan
konstateras att en ekonomisk utfallsprognos for kommunen redovisades i mars, april,
juni, september, oktober, november och december. I november 2018 presenterades
även ett särskilt ekonomisk utfall för socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
mars beslutades om kommunens årsredovisning och bokslutför 2017 och i april och
maj likaså för de helägda kommunala bolagen. Detsamma gällde för delårsrapporten
men på sammanträdena i oktober och november. Övergripande plan och budget för
kommunen 2019-2021beslutades om på sammanträdet i oktober.

I

Kommunstyrelsen upplever att den systematik som forekommer för uppsiktsplikten är
tillräcklig gällande såväl bolagen som nämnderna.
Bedömning
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis är uppfyllt.
Utifrån ovanstående kan vi konstatera att årligt beslut om uppsiktsplikt över de kommunala bolagen inte har fattats för verksamhetsår 2018. Då detta är ett krav enligt kommunallagen utgör detta en brist. I förlängningen innebär det också att kommunmedlemmars
inte får den insyn i bolagens verksamhet som de har rätt till.
Det hålls ägarmöten ett par gånger per år men vid dessa ägarmöten deltar inte hela
kommunstyrelsen vilket ställer höga krav på att information sprids till samtliga ledamöter
i efterhand. Detta då ansvaret för uppsiktsplikten är kollektivt för samtliga ledamöter.
Detsamma gäller deltagande vid budgetberedningen. Utifrån den dokumentation vi mottagit är vår uppfattning att den sammantagna information som kommunstyrelsen får till
sig under året inte är tillräcklig för att kunna göra en prövning kring bolagens verksamhet. I vart fall har detta inte kunnat påvisas med dokumentation.
Kommunstyrelsens granskning infor årliga beslut om uppsiktsplikt ska vara tillräckligt
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet haft en
sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.
Vi kan konstatera att det på näst intill samtliga sammanträden presenteras en ekonomisk rapport för kommunen. En redovisning av nämndens verksamhet och måluppfyllelse sker vid delår och bokslut samt vid budgetberedning.

Komrnunstyrelsen vidtan åtgärden utifrån sin uppsiktsplikt över närnnder
och bolag
lakttagelser
I intervjuer anges att det inte finns någon tydlig process eller mall som kommunstyrelsens följer i samband med beslut om åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt. Det tas fram direktiv och åtgärdsplaner utifrån varje enskilt fall. Det brukar tydligt framgå av åtgärdsplanen vad kommunstyrelsen förväntar sig för åtgärder och tid för när det ska följas upp,
vilken kan vara vid flera tillfällen, följt av en slutlig rapport.

Som har angetts ovan sker regelbundna redovisningar kring ekonomi vad gäller nämnderna, detta för att kommunen omgående ska kunna besluta om eventuella åtgärder vid
awikelser. Uppföljning av verksamhetsmålen sker enbart vid delår och bokslut och det
har, enligt intervjuer, inte hänt att det har beslutats om åtgärder för att öka måluppfyllelsen vad gäller verksamhetsmålen.
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Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft beräknade
underskott. Nämnderna har då fått delta på kommunstyrelsens sammanträden för att
redovisa åtgärder för att komma till rätta med problemet. På sammanträdet i mars 2019
redovisade forvaltningschefen för vård- och omsorg åtgärder for budget i balans. På
samma sammanträde beslutades om att övriga nämnder också ska vidta åtgärder för
budget i balans.
Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Vi grundar vår bedömning på att det i granskningen anges att kommunstyrelsens vid
behov fattar beslut om åtgärder och uppfoljning av åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt. En
genomgång av protokoll under 2018 och delar av 2019 bekräftar detta. Vi anser dock att
det finns förbättringspotential avseende systematiken för processen för beslut om åtgärder. Även om föreslagna åtgärder kommer variera från fall till fall så finns det stort värde
i att kommunstyrelsen har en fastslagen systematik for denna process.
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Revisionell bedömning
Syftet med denna granskning år att besvara frågan om kommunstyrelsens uppsikt
över nämnder och bolag är lag- och ändamålsenlig.
Efter genomford granskning är den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsens
uppsiktsplikt delviE är lag- och ändamålsenlig. Qen samrnanfatta.nde bedömnjngen gruqdar sig på de individuella bedömningarna för nedanstående kontrollmå1.

Bedönrn i ngar rnot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Uppsiktsplikten

Delvis uppfyllt

är föremål för
en tydlig och

Vi bedömer att det till viss del finns ett

ändamålsenlig
systematik

system för ändamålsenlig uppsiktsplikt
över bolagen men det saknas en tydlig
formaliserad uppsiktsplikt över nämnderna, det vill säga på vilket sätt kommunstyrelsen har för avsikt att utöva sin

o
o
o

uppsikt.

Uppsiktsplikten
bedrivs enligt
fastställd systematik

Delvis uppfyllt
Vi kan konstatera att årligt beslut om
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen inte har fattats för verksamhetsår
2018. Då detta är ett krav enligt kommunallagen utgör det en brist.

o
(9
o

Gällande nämnderna kan vi konstatera
att det på näst intill samtliga sammanträden presenteras en ekonomisk rapport över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån
sin uppsiktsplikt
över nämnder
och bolag
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Uppfyllt
Vi grundar vår bedömning på att det i
granskn ingen anges att kommunstyrelsens vid behov fattar beslut om åtgärder och uppföljning av åtgärder utifrån
sin uppsiktsplikt. En genomgång av protokoll under 2018 och delar av 2019 bekräftar detta.

o
o
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Rekommendationer
Utifrån ovanstående granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:

o

Att tydligt formalisera kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såväl nämnder som bolag.

o
r
o

Att-kommunstyrelsen årligen beslutar om uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

Att kommunstyrelsens tillforsäkrar sig om att få tillräckligt med information för kunna
pröva bolagens uppsiktsplikt.
Att processen kring åtgärder utifrån uppsiktsplikten formaliseras.

2020-02-25

Hansson

Charlie Lindström

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag

av Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 10
september. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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