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Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och gemensamma 
nämnders verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§).  
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i 
årliga beslut för varje hel- och delägt bolag också pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående år varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna (Kommunallagen 6 kap 10 §).    
De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 
verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 
andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 
av uppsiktsplikten. 
Det framgår av reglementet för kommunstyrelsen och nämnder att 
kommunstyrelsens uppgift är att: 

• Ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund   

• Ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 
ingår. 

• Kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 

• Årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 kring 
uppsiktsplikt gällande kommunala bolag verksamhet och uppdrag 
som bedrivs av annan juridisk person eller samverkansorganisation 
som kommunen igår i.  

 

Hur fullgörs uppsiktsplikten över nämnderna, bolagen och förbunden 
Nämnderna och bolagen redovisar verksamhet och ekonomi för 
kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten fullföljs genom: 

• Att nämnderna besöker kommunstyrelsen för att redogöra för sina 
verksamheter minst en gång per år. 

• Genom verksamhets- och ekonomirapporter, fastställda i kommunens 
ekonomiska reglemente och i bolagens ägardirektiv. 

• Kvartalsmöten mellan bolagen och kommunledningen. Anteckningar 
från dessa möten skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

• Genom verksamhetsbesök och verksamhetsdialog som sammanställs 
i en rapport av kommunstyrelseförvaltningen, vilket blir underlag för 
beslut i kommunstyrelsen. 

• Förbunden följs upp genom delårsrapport och årsredovisning samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter. 
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Ansvarsfrihet och bolagens och nämndernas årsredovisningar  

Kommunfullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet i styrelse och nämnder  
kommunalförbund och för samordningsförbund (KL 5:24).  
I kommunala bolag är det bolagsstämman (indirekt fullmäktige genom 
ombuden till bolagsstämman) som beslutar om ansvarsfrihet.  
Vissa frågor är dock förbehållna kommunfullmäktige, exempelvis om 
anmärkning riktas mot styrelse och VD i kommunalt bolag.  
Kommunfullmäktige kan antingen entlediga ledamot som inte beviljas 
ansvarsfrihet eller ge nytt förtroende.  
Kommunfullmäktige ska pröva frågan om ansvarsfrihet för bolagen och  
nämnder. För bolagen sker det genom att årsredovisningen kommit 
fullmäktige tillhanda innan bolagen genomför sin stämma. 

Bolagen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

• Om den verksamhet som bedrivits under året har/inte har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunfullmäktige beslutar: 

• Om åtgärder om det framkommer brister i kommunstyrelsens 
prövning.  

• Uppdra till ombudet till bolagsstämman att bevilja/inte bevilja 
styrelsen och VD ansvarsfrihet 

Förbund med direktion  

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Godkänna årsredovisningen och därefter uppdra till ombudet till 
bolagsstämman att bevilja/inte bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet 
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