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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer har vi genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen utövar en ändamålsenlig uppsikt över kommunens nämnder och bolag i 
enlighet med kommunallagen. I granskning analyseras uppsikten över äldrenämnden, social- 
och arbetsmarknadsnämnden samt Fastighets AB Förvaltaren särskilt.  

Kommunstyrelsens ansvar för uppsiktplikten framgår av styrelsens reglemente. Enligt vår 
bedömning motsvarar kommunstyrelsens ansvar för uppsikten i allt väsentligt samtliga delar 
som lyfts fram i förarbeten till kommunallagen. Vidare visar vår analys att kommunstyrelsen i 
stora delar utför de uppgifter som fodras av reglementet, med några undantag. Enligt vår 
bedömning finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att stärka kommunstyrelsens uppsikt, 
framförallt när det kommer till att definiera vad uppsikten innebär och hur den ska bedrivas 
samt genom att tillse en medvetenhet och tydlighet i planeringen av vad som ska ingå i 
uppsikten och dess omfattning.   

I kommunstyrelsens reglemente definieras vad som ingår i uppsiktsplikten. Av reglementet 
framgår ett uppsiktsansvar som i allt väsentligt omfattar de delar som uppsikten ska 
innehålla. Vår granskning visar att kommunstyrelsen på det stora hela bedriver uppsiktplikten 
i enlighet med reglementet, bortsett från att ansvara för regelbundna möten mellan 
kommunstyrelsen och bolagsledningarna. Reglementet utrycker dock inte hur eller i vilken 
omfattning dessa uppgifter ska utföras. Vi rekommenderar därför att genomförandet av 
kommunstyrelsens uppsiktplikt definieras i ett styrdokument. Fördelen med att tydliggöra hur 
och i vilken omfattning uppsikten ska bedrivas är att det bidrar till en medvetenhet, kontinuitet 
och transparens i uppsikten.  

Kommunstyrelsen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att bedriva uppsikt över nämnder 
och bolag. I ett effektivt användande av tillgängliga verktyg bör de mest resurskrävande och 
ingripande åtgärderna användas till de områden mest högst risker och vice versa. För att 
säkerställa att tillgängliga resurser för uppsikten anpassas ändamålsenligt utifrån risker i 
verksamheten rekommenderar vi att uppsikten bygger på en riskanalys. Likaså bör 
omfattningen av uppsikten bygga på en behovsanalys.  

Det finns både inom stadsledningskontoret och övriga förvaltningar en uppfattning om att 
rådande kapacitet inom stadsledningskontoret inte är tillräcklig för att bedriva en uppsikt som 
inbegriper djupare analys av nämndernas rapportering. Det finns enligt vår uppfattning skäl 
att kartlägga stadsledningskontorets kapacitet att realisera uppsiktsplikten. 

Ett exempel på en del av uppsikten som kräver fördjupad analys är uppföljningen av 
fullmäktiges uppdrag till nämnderna. Enligt vår bedömning är social- och 
arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för budget i balans som redovisats till nämnd och 
fullmäktige otydlig. Kommunstyrelsen borde inom ramen för dess uppsiktplikt ombett 
nämnden att återkomma med en tydligare plan. Beträffande ekonomiska åtgärdsplaner finns 
även otydligheter i staden gällande hanteringen av prognosticerade underskott. I nuläget är 
det inte tydligt om nämnders prognosticerade underskott tolereras eller om det krävs 
ytterligare åtgärder från nämnders sida. Vi rekommenderar därför att det tydligt definieras 
vilka regler och åtaganden som gäller vid budgetavvikelser under innevarande år.  

Mot bakgrund av gällande styrmodell och mot uppgifter om att Sundbyberg tillämpar 
dialogbaserad styrning föreslår vi även att styrmodellen kompletteras så dessa dialoger 
tydliggörs i fråga om tidpunkter, mellan vilka parter dialogerna ska föras, i vilka syften samt 
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kring vilka spörsmål. Ett sådant förtydligande skulle även främja och stärka 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Avslutningsvis finns enligt vår uppfattning många förtjänster med att göra uppsikten till en 
gemensam angelägenhet mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Dels underlättar det 
arbetet med uppsikten, dels kan det bidra till en förståelse för att uppsikten är en fråga för 
hela staden. Enligt vår bedömning finns skäl att, i nämndernas reglementen eller annat 
styrdokument, understryka det gemensamma ansvaret för en välfungerande uppsikt. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Definiera syftet med uppsikten samt hur och i vilken omfattning den ska bedrivas.  

 Genomföra en risk- och behovsanalys som underlag för uppsiktens inriktning och 

omfattning.  

 Säkerställa att det i enlighet med kommunstyrelsens reglemente genomförs 

regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och bolagsledningarna 

 Kartlägga stadsledningskontorets kapacitet att stödja kommunstyrelsen i att bedriva 

en ändamålsenlig uppsikt.  

 Definiera tydliga åtaganden och regler inom staden vid hanteringen av 

budgetavvikelser.  

 Säkerställa att ekonomiska åtgärdsplaner som upprättas på uppdrag av fullmäktige 

håller erforderlig kvalitet.  

 Tydligare inkorporera den dialogbaserade styrningen i stadens formella styrmodell. 

 Föreslå fullmäktige att i reglementen eller annat styrdokument understryka 

nämndernas och kommunstyrelsens ömsesidiga beroende för att åstadkomma en 

effektiv uppsikt.  
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Av kommunallagens framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders 
kommunala bolags verksamheter. Kommunallagen lämnar stort utrymme till kommunen att 
på egen hand bestämma hur och i vilken omfattning uppsikten ska bedrivas.  

Uppsikten är ett medel för att kommunstyrelsen på ett effektivt sätt ska kunna leda och 
samordna hela den kommunala verksamheten. Ett övergripande syfte är därvid att övervaka 
att nämndernas och bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används effektivt. För att 
kunna leva upp till kraven på uppsikt är det nödvändigt att kommunstyrelsen tydligt definierar 
vad uppsikt innebär och att den genomförs på ett medvetet sätt. 

Revisorerna har bedömt som angeläget att granska kommunstyrelsens uppsikt över 
kommunens nämnder och bolag.  

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen utövar en ändamålsenlig 
uppsikt över kommunens nämnder och bolag i enlighet med kommunallagens bestämmelser. 

Revisionsfrågor:  

► I vilken utsträckning har kommunstyrelsen definierat vad uppsiktsplikten innebär och 
hur den ska genomföras? 

► Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsikt över nämnder och bolag och kan rutiner och 
kontrollmoment bedömas vara ändamålsenliga?  

► Kan uppsikten sammantaget bedömas vara tillräcklig och effektiv samt med en 
tillräcklig intern kontroll? 

 Revisionskriterier 

Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen (2017:725) 
 Kommunstyrelsens reglemente  
 Stadens styrmodell  

 Genomförande  

Granskningen har genomförts genom intervjuer samt genomgång av relevanta dokument. I 
granskningen ingår en fördjupad analys av kommunstyrelsens uppsikt av äldrenämnden, social- 
och arbetsmarknadsnämnden samt Fastighets AB Förvaltaren. Intervjuer har genomförts med 
representanter för kommunstyrelsen, äldrenämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden 
Fastighets AB Förvaltaren, både på nämnd- och förvaltningsnivå. Syftet har varit en få en bred 
förståelse för kommunstyrelsens uppsikt. Förutom övergripande styrdokument har även 
kommunstyrelsens handlingar och protokoll utgjort en del av dokumentgranskningen.   

 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen.   
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 Avgränsningar 

Granskningen omfattar kommunstyrelsens uppsikt över nämnder samt Sundbybergs 
Stadshus AB (med dotterbolag.). Granskningen avser verksamhetsåret 2020.  

Granskningen avser dels kommunstyrelsens övergripande styrning och rutiner gällande 
uppsiktsplikten, dels en fördjupad analys av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i relation till två 
specifika nämnder och ett bolag. Val av nämnd och bolag har skett i dialog med stadens 
förtroendevalda revisorer.  

 Definitioner  

I granskningens revisionsfrågor ingår begreppen effektivitet och ändamålsenlighet. 
Effektivitet kan delas upp i inre och yttre effektivitet. Det förstnämnda brukar på engelska 
benämnas som efficiency och avser resursutnyttjande och produktivitet. Yttre effektivitet, 
även kallat effectiveness, avser måluppfyllelse. Sammanfattningsvis kan sägas att inre 
effektivitet är att göra saker rätt medan yttre effektivitet är att göra rätt saker.  

Ändamålsenlighet brukar även det definieras som något som fungerar bra för att uppfylla sitt 
ändamål och är därför nära besläktat med yttre effektivitet. I denna granskning används de 
som synonymer.  

 Kvalitetssäkring 

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till rapport för att 
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. Granskningen av 
kvalitetssäkrats internt på EY av Johan Perols.  

3. Legala förutsättningar för uppsikten  

 Uppsiktens praktik förtydligas i förarbeten  

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap §1 utöva uppsikt över de kommunala 
bolagen samt nämndernas verksamhet. Detta brukar benämnas som kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Innebörden av uppsiktsplikten beskrivs inte i detalj av kommunallagen – för 
uppgifter om uppsiktpliktens innehåll krävs att man återvänder till kommunallagens 
förarbeten.  

Uppsiktsplikten har sitt ursprung i kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14). 
Därefter har det tillkommit vissa delar, särskilt rörande uppsikten av bolag. 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt motiverades mot bakgrund av dess nya funktion av att vara 
det ledande organet i den kommunala verksamheten och därmed måste känna till vad som 
händer i nämnderna för att kunna styra kommunen. Uppsiktsplikten innefattar att 
kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera samt leda verksamheten. Att kontrollera och 
leda verksamheten innebär följande:  

Kontroll  

• Förmögenhetsförvaltningen 

• Ändamålsenlig användning av pengar  

• Genomförandet av fullmäktiges beslut  

• Legaliteten i beslut  
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Ledning  

• Ha kännedom kring verksamheten 

• Ge råd och anvisningar vid eventuella brister  

• Lyfta eventuella problem till kommunfullmäktige 

• Övervaka att besluten som fattas av kommunfullmäktige verkställs av nämnderna 

Kommunallagen medger att kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag kan lämna råd, 
anvisningar och förslag till åtgärder. Bortsett från om fullmäktige i enlighet med 6 kap 8 § 
kommunallagen har beslutat att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden 
som rör andra nämnders verksamhet, förfogar styrelsen inte över egna maktmedel över 
nämnderna. Styrelsen kan dock inom ramen för uppsikten begära in yttranden och 
upplysningar från nämnder (se 6 kap. 12 § kommunallagen).  

Enligt Kommunallagen – en kommentar av Patrik Kastberg (2019) kan uppsikten inte 
fullgöras genom s.k. personunion, d.v.s. att ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter 
i en annan nämnd. Ett sådant upplägg fritar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva 
uppsikt över bolaget eller nämnden.  

 Förstärkt uppsikt gäller över bolagen  

Som tidigare nämnt ska kommunstyrelsen enligt kommunallagen 6 kap §1 ha uppsikt över 
kommunala bolag där kommunen är ägare. Bestämmelsen infördes i kommunallagen från 
och med 1992. Ändringen byggde bedömningen att det fanns ett behov av en bättre insyn 
och kontroll av kommunala bolag.  

Sedan 2013 gäller en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Det 
innebär att styrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
år var förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. En bakgrund till införandet av förstärkt uppsiktsplikt 
var att det bedömdes som en brist att det inte fanns krav på redovisning av resultatet av 
uppsiktsplikten vad gäller kompetensenlig verksamhet. Den förstärkta uppsikten innebär att 
kommunstyrelsens uppsikt redovisas samt att beslutet kan överklagas enligt 13 kap. i 
kommunallagen. Det uttrycks inga särskilda krav på hur den förstärka uppsiktplikten ska 
genomföras eller i vilken omfattning. Enligt Kommunallagen – en kommentar av Patrik 
Kastberg (2019) är det upp till styrelsen att välja formerna för tillsynen. Vad gäller dess 
omfattning får antas att den ska omfatta verksamheten i allmänhet och större händelser som 
skett i bolaget. Av högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6335-161 framgår att 
uppsiktsskyldigheten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är 
skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara 
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. 

Förutom den förstärka uppsikten ska styrelsen bedriva en så kallad löpande uppsikt enligt 6 
kap. 10 § kommunallagen, vilket innebär att styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–5 §§ kommunallagen är uppfyllda. Den 
löpande uppsiktplikten innebär att styrelsen har en skyldighet att agera om det framkommer 
att de krav som anges i berörda bestämmelser inte är uppfyllda, till exempel att det 

 

1 Målet avsåg frågan om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt 

uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.  
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kommunala ändamålet för ett bolags verksamhet inte framgår av bolagsordningen. Enligt 
förarbetena kan åtgärder även avse säkerställande av att fullmäktiges beslut verkställs.  

Utöver den upplysningsplikt som lekmannarevisorerna har enligt 10 kap. 18 § 
aktiebolagslagen finns inte någon lagstadgad generell rätt för en kommun att få information 
från sådana bolag. Enligt Kommunallagen – en kommentar av Patrik Kastberg (2019) är det 
därför lämpligt att kommunen genom på bolagstämma antagna ägardirektiv eller liknande 
säkerställer att de får tillgång till relevant information. 

 Sammanfattande kommentar  

Utifrån uppsiktpliktens innebörd enligt Kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14) 
är egentligen benämningen uppsikt något missvisande. Uppsikt brukar vanligen betraktas 
som en form av bevakning genom observation, utan inslag av ingripande. Uppsiktplikten 
innehåller emellertid krav på ingripande. Utifrån bevakningen av nämner och bolag ska 
kommunstyrelsen ge råd och anvisningar vid brister samt lyfta problem till 
kommunfullmäktige. När det kommer till uppsikten av bolag är dessutom kraven på 
ingripande explicit uttryckt i lagtexten – kommunstyrelsen ska lämna förslag på åtgärder till 
fullmäktige om ett bolags verksamhet inte bedöms vara förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Omfattningen av kommunstyrelsens uppsikt är inte uttryckt i lag. Av högsta 
förvaltningsdomstolens prejudicerande mål kan dock förstås att uppsikten ska vara av 
övergripande karaktär, åtminstone vad gäller uppsikten av bolagen. När det kommer till 
uppsikten av nämnder finns ingen liknande vägledning. Det är ytterst kommunen som själv 
har att bestämma formerna och omfattningen. 

4. Praktiska förutsättningar för uppsikten  

 Styrsystem underlättar uppsiktens genomförande  

Ett förhållande som har betydelse för uppsiktens utformning och genomförande är den 
styrmodell som tillämpas i kommunen. Det finns sannolikt ett positivt samband mellan tydliga 
och ändamålsenliga förutsättningar för styrning, uppföljning och kontroll av kommunens 
verksamhet och möjligheten att utöva en effektiv uppsikt.  

Styrmodeller berör i regel tre delar: planering, genomförande och uppföljning. Intuitivt är det 
enkelt att tro att uppföljning är den mest väsentliga delen av en styrmodell avseende 
möjligheten att utöva en effektiv uppsikt. Givetvis är utförlig och strukturerad rapportering av 
den interna kontrollen och resultat i förhållande till exempelvis mål, budget, uppdrag och 
ägardirektiv viktiga delar som underlättar uppsikten. Men övriga delar av styrkedjan har 
också betydelse för uppsikten. Rapporteringen kan aldrig bli bättre än den data som 
rapportering bygger på. Det är därför också väsentligt att nämnderna/styrelserna har system 
och verktyg för styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll av verksamheten; att 
nämnderna/styrelserna har tagit emot och tolkat uppdraget i sin helhet och omvandlat det till 
genomförbara åtaganden som i sin tur beskrivs i verksamhets-/affärsplaner; och att 
nämndernas/styrelsernas avvikelsehantering är välfungerade.  

 Hur omfattande är behoven av uppsikt?  

För att landa i en lämplig bedömning av uppsiktens omfattning bör rimligtvis behovet av 
uppsikt tas i beaktning. Kommuner befinner sig generellt i olika utvecklingsfaser och möter 
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olika typer samt olika omfattande utmaningar. Kommunstyrelsens ledande position i 
kommunen kan givet omständigheterna behöva utövas med olika grad av ledning och 
kontroll.  

Vår övergripande förståelse av stadens behov av uppsikt utgår från tre olika utgångspunkter. 
Dessa bygger dels på graden av kommungemensamma utmaningar i staden, dels på hur 
den politiska organisationen är strukturerad. Båda faktorer har betydelse för hur aktivt 
uppsikten behöver utövas. Behovet av uppsikten låter sig givetvis inte fullständigt fångas av 
en modell med tre variabler. Men det är också syftet med en modell – att reducera bort 
mindre väsentliga faktorer för att göra fenomenet hanterbart och tillgängligt för analys. Vår 
förståelse av behovet av uppsikt kommer inte användas för våra revisionella bedömningar, 
utan för att ge perspektiv på den uppsikt som för närvarande utövas.  

 

Den första parametern rör utbudet av samhällsservice. Vi menar att det framförallt är 
förändring som aktualiserar behovet av kommunstyrelsens uppsikt, då förändring i en 
kommuns förutsättningar att bedriva verksamhet i regel ställer krav på omställning inom 
kommunorganisationen. Ett ökat eller minskat utbud av samhällsservice kan både ha externa 
och interna förklaringar. Vad gäller externa faktorer konstaterar Kommunutredningen (SOU 
2020:8) att både ökande och minskade invånarantal ställer krav på kommuner. En kraftig 
befolkningstillväxt ställer krav på investeringar för bebyggelse av bostäder, skolor och annan 
samhällsservice. Utmaningen ligger i att hinna med och finna lösningar på dessa 
investeringsbehov men också i att tidsmässigt matcha investeringar i förhållande till när 
dessa behov uppstår. Utvecklingen i växande kommunerna leder inte bara till utmaningar 
som är kopplade till investeringar utan också till sociala utmaningar. Det gäller främst den 
tilltagande segregationen. Förändringar i utbudet av samhällsservice kan också bero på 
interna faktorer, exempelvis politiskt motiverade ambitionsförändringar.  

När kommuner befinner sig i svåra ekonomiska lägen aktualiseras behovet av 
kommunstyrelsens ledande och samordnade roll och därmed även dess uppsikt. 
Budgetåtstramningar är i regel påfrestande och svåra för en organisation. Det innebär en 
tydligare kostnadskontroll och ibland krav på nedskärningar. I regel påverkas flera delar av 
en kommunorganisation vid ekonomiska svårigheter, även när underskott enbart uppstår i en 
nämnd. I sådana situationer är kommunstyrelsens ledande funktion särskilt viktig.  

Kommunstyrelsens förmåga att styra och leda kommunen är betingad av dess möjlighet att 
utöva kontroll. I en kommunorganisation där stora delar av kontrollen och den administrativa 
kapaciteten är lokaliserad till nämnderna är kommunstyrelsens uppsikt särskilt väsentlig för 
att kunna leda och samordna kommunen. Ju mindre kommunstyrelsen gör på egen hand, 
desto viktigare är det för kommunstyrelsen att genom uppsikten förvissa sig om att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.   
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5. Formella utgångspunkter för uppsikten i Sundbyberg  

 Kommunstyrelsens uppdrag är omfattande  

Kommunstyrelsens reglemente gör på ett övergripande plan gällande att kommunstyrelsen 
ska ha uppsikt över övriga- och gemensamma nämnders verksamhet samt verksamheter 
som bedrivs av kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Av reglementet tilldelas 
styrelsen ett antal uppgifter med bäring på uppsikten, vissa som är upprepningar av 
lagtexten, andra som på ett tydligare sätt specificerar dess innebörd. I redovisning nedan 
beskrivs ett urval av styrelsens uppgifter från reglementet i relation till uppsiktplikten.  

Övergripande  

 Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet och 

beslut. 

 Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt 

annan lag eller författning. 

 Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

 Övervaka att kommunfullmäktiges beslut följs och att kommunens löpande förvaltning 

hanteras rationellt och ekonomiskt. 

 Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt. 

 Ta initiativ och vidta åtgärder för största möjliga effektivitet i den kommunala 

verksamheten. 

 Ha hand om kommunens medelsförvaltning.  

Rapportering till kommunfullmäktige  

 Se till att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder och bolag i 

den kommunala organisationen om hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 Säkerställa att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret. 

 En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/avtalssamverkan enligt 9 

kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 

Uppsikt av kommunala och privata bolag  

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 

och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 

av betydelse för kommunen. 

 Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 

bolagsledningarna/stiftelseledningarna. 
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 Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att 

brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. 

 Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

fastställda program och direktiv.  

Intern kontroll  

 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar. 

 Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.  

 Stadsdirektören ska biträda kommunstyrelsen  

I stadsdirektörens instruktion uttrycks att denne ska biträda kommunstyrelsen i dess 
uppsiktsplikt. Stadsdirektören ansvarar för att av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
beslutade principer för styrning och ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll efterföljs. 
Vidare ansvarar stadsdirektören för att till kommunstyrelsen skyndsamt rapportera avvikelser 
av allvarlig ekonomisk eller annan karaktär. 

 Nämnderna är skyldiga att rapportera till kommunfullmäktige  

Äldrenämndens samt social- och arbetsmarknadsnämndens respektive reglemente definierar 
nämndens ansvar och uppgifter. I båda reglementena beskrivs att nämnden med 
utgångspunkt från nämndernas uppgifter, arbetsgivarpolitik och beslutanderätt överförd från 
fullmäktige, ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret.  

 Uppsiktplikten berörs i bolagsordning och ägardirektiv  

Fastighets AB Förvaltarens bolagsordning gör gällande att kommunstyrelsen har rätt att ta av 
bolags handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Bolagets skyldigheter i förhållande till kommunstyrelsens uppsikt regleras ytterligare i 
ägardirektivet. Där anges att kommunstyrelsen utövar tillsyn över Bolagets verksamhet och 
att bolaget ska se till att kommunstyrelsen utan dröjsmål äger tillgång till vad som krävs för 
genomförandet av tillsynen i fråga.  

Det är moderbolaget (Koncernen Sundbybergs stadshus AB) som utövar den aktiva 
ägarstyrningen å fullmäktiges vägnar. Bolaget ska till moderbolaget redovisa hur ändamålen 
med verksamheten förverkligats under året och vilka åtgärder i övrigt som vidtagits med 
anledning av detta ägardirektiv. De mål och uppdrag som bolaget givits i Sundbybergs stads 
budget för året ska återrapporteras till kommunfullmäktige och bolaget ska rapportera i 
enlighet med styrdokument och anvisningar från staden.  

Vidare ska bolaget hålla moderbolaget och staden informerade om sin verksamhet. Bolaget 
ska utan dröjsmål till moderbolaget och kommunstyrelsen översända: protokoll från 
bolagsstämmor, protokoll från styrelsesammanträden och utvärderingsmaterial som är 
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väsentliga för utövande av tillsyn. Bolaget ska vidare utan dröjsmål informera moderbolaget 
och/eller kommunstyrelsen om andra omständigheter, till exempel oegentligheter eller andra 
missförhållanden. 

 Stadens styrmodell – ett ramverk för den övergripande styrningen  

Kommunstyrelsens uppsikt är, som tidigare nämnts, beroende av de rapporterings- och 
styrmekanismer som finns tillämpas i en kommun. I Sundbyberg utgör stadens styrmodell 
utgör det samlade ramverket för styrning inom staden. I styrmodellen beskrivs principerna för 
planering, uppföljning och ekonomistyrning. Styrmodellen sammanfogar budget-, 
uppföljnings- och internkontrollarbetet i ett gemensamt ramverk för styrning. Uppföljning av 
mål, ekonomi, uppdrag och intern kontroll utgör ett väsentligt inslag i styrmodellen.   

 

Planeringen genomförs utifrån en fastställda process. På nämnd- och styrelsenivå 
genomförs en omvärldsbevakning som tillsammans med resultatet i tertialrapport 2 ligger till 
grund för en resultatdialog mellan förvaltningsledning och förtroendevalda. Utifrån 
resultatdialogen formuleras stadens och nämndernas prioriterade utvecklingsområden. 
Under våren fastställer kommunstyrelsen planeringsförutsättningarna och det sker 
budgetdialoger mellan förtroendevalda och tjänstemannaledningen. Stadens budget 
fastställs senast i december.  

Samtliga nämnder ska upprätta en verksamhetsplan med budget för det kommande året, 
med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt och utifrån sin 
egen nulägesanalys. I samband med framtagandet av verksamhetsplan och budget ska 
nämnderna ta fram en internkontrollplan inför kommande år. Nämnderna ska även redovisa 
en plan för uppföljning av privata utförare. 

Nämnderna ska mäta och följa upp relevanta områden i sin verksamhet. Analysen av resultat 
och mätningar, samt relevanta data sammanställs i en rapport. Kommunfullmäktiges 
uppföljning sker genom tertialrapporteringen och årsredovisningen. Tertialrapport 1 är en 
sammanfattande redogörelse och analys av eventuella avvikelser jämfört med 
verksamhetsplan och budget. Tertialrapport 2 med delårsbokslut är en redogörelse för 
uppnådda resultat, genomförda åtgärder och analys av eventuella avvikelser i jämförelse 
med verksamhetsplan och budget. Respektive koncerns och bolags tertialrapportering 
omfattar uppföljningen av ekonomi och verksamhet utifrån kommunfullmäktiges budget och 
ägardirektiv. Nämndernas verksamhetsberättelse ska innehålla en beskrivning av årets 
verksamhet utifrån budget, resultaträkning, måluppfyllelse, uppdragsuppfyllelse, indikatorer 
och nyckeltal för nämndernas verksamhet och en jämförelse med föregående räkenskapsår. 
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Kommunstyrelsen följer upp alla nämnders ekonomi i två månadsrapporter, en per februari 
och en per oktober. Rapporteringen omfattar en övergripande ekonomisk information och 
uppföljning mot budget, samt en ekonomisk helårsprognos för innevarande år. Visar 
nämnden underskott är tätare månadsrapportering tvingande. 

Som tidigare nämnt ingår den interna kontrollen i stadens styrmodell. Den interna kontrollen i 
Sundbybergs stad utgår från den så kallade COSO-modellen. Den interna kontrollen har fem 
övergripande målsättningar som inbegriper både den ekonomiska rapporteringen och 
verksamhetsrelaterade frågor. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation 
skapas inom kommunens samlade verksamhet och se till att denna utvecklas utifrån 
kommunens behov. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i de kommunala nämnderna och kommunkoncernen. Detta innebär ansvar att se till 
att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med anvisningar. 
Nämnder och styrelser ska utifrån en riskanalys ta fram en plan för den interna kontrollen. 
Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Kommunstyrelsen ska med 
utgångspunkt från nämndernas och kommunkoncernens rapporter utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till 
sådana. Allvarligare brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

I intervju och samtal med ordföranden i kommunstyrelsen samt i Fastighets AB Förvaltaren 
framhålls att stadens styrmodell baseras på dialoger. Av fastställd styrmodell framgår att 
dessa dialoger sker vid två tillfällen, dels som resultatdialog, dels som budgetdialog. Under 
övriga året finns däremot inga dialoger angivna utöver att kommunstyrelsens regemente 
anger att det ska ske sådana med bolagen. 

 Vår bedömning  

Av kommunstyrelsens reglemente framgår dess uppsiktsansvar. Enligt vår bedömning 
motsvarar kommunstyrelsens ansvar för uppsikten i allt väsentligt samtliga delar som ingår i 
kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14). Det är positivt att uppsikten i 
Sundbyberg bedrivs utifrån de grundläggande intentionerna med uppsiktplikten som framgår 
av förarbetena.  

Lagstiftaren är i övrigt sparsam med detaljer kring innebörden av uppsiktplikten. Det är upp 
till respektive kommun att på egen hand bygga vidare på det grundläggande fundament som 
förarbetena tillhandahåller och definiera vad uppsikten innebär och hur den ska bedrivas.2 
Utifrån detta perspektiv finns enligt vår mening ett antal utvecklingsområden i Sundbybergs 
stad.  

Reglementet bidrar till att förtydliga innebörden av kommunstyrelsens uppsiktplikt över 
nämnderna. Framförallt bidrar det till att uttrycka vad uppsikten innebär: kommunstyrelsen 
ska till exempel kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, övervaka att 
kommunfullmäktiges beslut följs och att kommunens löpande förvaltning sköts lagligt. 
Reglementet utrycker dock inte hur eller i vilken omfattning dessa uppgifter ska utföras. Vi 
rekommenderar därför att genomförandet av kommunstyrelsens uppsiktplikt definieras i ett 

 
2 Ett liknande exempel på detta är ”god ekonomisk hushållning”. Inom ramen för det kommunala 
självstyret, lagstiftningen och utifrån de egna förutsättningarna behöver varje kommun definiera vad 
som är god ekonomisk hushållning och sätta finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för 
”den goda ekonomiska hushållningen”. 
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styrdokument.3 Det finns inget krav i kommunallagen på att kommuner måste tydliggöra 
uppsiktens innebörd, precis på samma sätt som det inte finns ett explicit krav på att 
kommuner måste definiera sin styrmodell eller investeringsprocess. Det finns dock 
uppenbara förtjänster med att göra det. Fördelen med att tydliggöra hur och i vilken 
omfattning uppsikten ska bedrivas är att det bidrar till en medvetenhet, kontinuitet och 
transparens i uppsikten.  

När det kommer till uppsikten i relation till kommunala bolag och stiftelser hänvisar 
kommunstyrelsens reglemente till vad som stadgas enligt lag. Därtill tillkommer ytterligare 
förpliktelser, bland annat att ha uppsikt över efterlevnaden av uppställda direktiv och ansvara 
för möten mellan kommunstyrelsen och bolagsledningarna samt stiftelseledningarna. Det 
finns genom rättspraxis en normering kring uppsikten i förhållande till det som fodras enligt 
kommunallagen. Men eftersom det saknas riktlinjer kring kommunstyrelsens uppsikt, saknas 
också förtydliganden för de uppsiktrelaterade uppgifter i reglementet som ligger utanför för 
vad som specificeras i kommunallagen. Enligt vår bedömning bör förtydliganden göras både 
avseende hur uppsikten ska genomföras och omfattningen av den, samt i vissa fall vad 4 ska 
genomföras i relation till bolagen.  

I social- och arbetsmarknadsnämndens samt äldrenämndens reglementen regleras vad 
nämnderna ska rapportera till kommunfullmäktige. Genom kommunstyrelsens 
beredningsansvar till fullmäktige går uppgifterna via kommunstyrelsen och blir en del av 
uppsikten. Krav på nämndernas rapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige återfinns 
även i andra styrdokument, till exempel stadens styrmodell. Enligt vår uppfattning finns 
många förtjänster med att göra uppsikten till ett gemensamt ansvar mellan kommunstyrelsen 
och nämnderna. Dels underlättar det arbetet med uppsikten, dels kan det bidra till en 
förståelse för att uppsikten är en angelägenhet för hela staden. Enligt vår bedömning finns 
skäl att, i nämndernas reglementen eller annat styrdokument, understryka det gemensamma 
ansvaret för en välfungerande uppsikt. I Fastighets AB Förvaltarens bolagsordning och 
ägardirektiv är detta utryckt på ett tydligare sätt.  

I denna granskning görs ingen fördjupad bedömning av styrmodellen. Ett konstaterade är 
dock att det finns en tydlig styrkedja från fullmäktige till verksamheten och att styrmodellen 
bidrar till en struktur för att rapportering av information. Styrmodellen är också integrerad i 
den meningen att den innefattar intern kontroll och uppföljning av externa utförare. Inom 
ramen för styrmodellen genomförs regelbundna dialoger på tjänstemanna- och politikernivå i 
samband med budgetberedningen. I samband med månadsuppföljningar, 
delårsrapporteringen och bokslutet förekommer dock inga krav eller rekommendationer om 
dialog. Vår sammantagna bedömning är att styrmodellen tillhandahåller ramar inom vilka 
kommunstyrelsen kan bedriva uppsikt, men den besvarar i sig inte frågan om hur eller i 
vilken omfattning uppsikten ska bedrivas. Styrmodellen tillhandahåller dock 
kommunstyrelsen en grundnivå av informationsinhämtning. Mot bakgrund av gällande 
styrmodell och mot uppgifter om att Sundbyberg tillämpar dialogbaserad styrning föreslår vi 
att styrmodellen kompletteras så dessa dialoger tydliggörs i fråga om tidpunkter, mellan vilka 

 
3 Av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – en ansvarsprövande eller riskhanterinade praktik (Göteborgs 
universitet 2019) framkommer att cirka 27 procent av svarande kommuner (174) att de hade andra 
styrande dokument för uppsikten utöver reglementet. Det är med andra ord relativt ovanligt med 
förtydliganden av uppsiktplikten.   

4 I reglementet beskrivs att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över bolag och stiftelser ”i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Enligt vår mening är det inte 
tydligt vad detta innebär.  
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parter dialogerna ska föras, i vilka syften samt kring vilka spörsmål. Ett sådant förtydligande 
skulle även främja och stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Slutligen vill vi understryka förtjänsten av att bedriva uppsikt med medvetenhet. I att bedriva 
uppsikten på ett medvetet sätt ingår dels att definiera vad som utgör uppsikten samt hur den 
ska bedrivas och i vilken omfattning, dels att definiera vad uppsikten ska syfta till. Tidigare 
studier har visat att uppsikten kan utövas som ett verktyg för riskhantering och/eller 
ansvarsprövning, det vill säga som en framåtsyftande och stödjande praktik eller en 
tillbakablickande och tillrättavisande. Det mest väsentliga är inte vilken styrfilosofi 
kommunstyrelsen väljer – det viktiga är att det överhuvudtaget finns en medveten avsikt med 
uppsikten. Att definiera syftet med uppsikten bör utgöra det första och grundläggande steget 
i att bedriva uppsikt. Utifrån detta vägval bestäms sedan vad som ska göras inom ramen för 
uppsikten, hur det ska gå till och i vilken omfattning.  

6. Genomförandet av uppsikten  

 Stadens utgångsläge ställer krav på en aktiv kommunstyrelse  

Sundbyberg stad har genomgått en markant demografisk förändring under senare år. Staden 
har gått från att vara en småstad till en mellanstor kommun och samtidigt en av Sveriges 
snabbast växande. Staden prognosticerar att befolkningen kommer att fortsatta att växa i en 
takt snabbare än riksgenomsnittet. I budget för 2020 beskrivs att befolkningstillväxten från 
2019–2022 beräknas vara 2,9 procent per år. Även om staden vid det här laget har 
erfarenhet av att hantera de särskilda krav som en snabb befolkningstillväxt innebär, är vår 
bedömning att behovet av kommunstyrelsens uppsikt utifrån denna utgångspunkt är stort.   

Staden står även inför fortsatta ekonomiska utmaningar. Under 2019 genomförde SKR en 
fördjupad analys av stadens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. SKR:s slutsats var att 
verksamheten måste effektiviseras givet rådande skattesats. Vid tidpunkten för analysens 
genomförande uppskattades resultatet år 2024 bli -363 mnkr. Sedan analysens 
genomförande har de ekonomiska förutsättningarna ändrats men det tycks fortfarande råda 
konsensus bland tjänstemän och politiker om att staden befinner sig i en utmanande 
situation. Utifrån den demografiska utvecklingen behöver staden utöka sitt utbud av 
samhällsservice samtidigt som verksamheten behöver göra effektiviseringar. I och med 
dessa dubbla utmaningar blir kommunstyrelsens uppsikt särskilt viktig. 

Förvaltningschefer kan i kommuner antingen vara anställda av nämnderna eller 
kommunstyrelsen. I Sundbyberg är förvaltningscheferna anställda av kommunstyrelsen, 
vilket åtminstone formellt ger kommunstyrelsen ett visst inflytande i övriga 
förvaltningsorganisationen. Nämnderna och deras förvaltningar innehar däremot en relativt 
stor självständighet gentemot kommunstyrelsen och dess förvaltning i termer av administrativ 
kapacitet. I relation till andra kommuner genomförs en relativt stor del av analysarbetet på 
förvaltningarna. Merparten av controllerna är anställda av förvaltningarna. Nämndernas 
självständighet är också betingad av kulturen inom kommunorganisationen. Av intervjuer och 
erfarenhet från tidigare granskningar gör vi bedömningen att kommunstyrelsens styrning är 
relativ svag. Kommunstyrelsens ställning är däremot stark när det kommer till beslutanderätt 
i centrala frågor som rör stadens expansion (detaljplaneprocessen och inköp).  

Sammanfattningsvis är vår bedömning att staden befinner sig i ett läge som påkallar 
kommunstyrelsens ledande och samordnade funktion, varigenom uppsikten av stadens 
verksamhet aktualiseras särskilt. Staden förväntas växa under kommande år samtidigt som 
verksamheten behöver krympa eller effektiviseras givet nuvarande skattesats. Utmaningarna 
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sträcker sig över nämndgränserna och måste hanteras därefter. Samtidigt ligger mycket av 
kontrollen och den administrativa kapaciteten att möta dessa utmaningar på nämnderna och 
deras förvaltningar.  

 Kommunstyrelsen tar del av stort informationsmaterial  

Kommunstyrelsens uppsikt utövas till stor del genom inrapportering av uppgifter från 
nämnder och styrelser. Det sker i huvudsak genom månadsrapporter och delårsrapporter. 
Vidare sker informationsinhämtning inom ramen för ärendeberedningsprocessen och genom 
verksamhetssystemet Stratsys. Intervjuade i både nämnd- och förvaltningsorganisationen 
uppger att informationsinhämtningen är tillräcklig för att tillgodose kommunstyrelsens 
grundläggande behov av underrättelser från nämnd- och bolagsverksamheten. Däremot 
finns frågetecken kring stadsledningskontorets kapacitet att bearbeta informationen. 
Avdelningen för ekonomi och kvalitetsutveckling, som ansvarar för uppsikten, ägarstyrningen 
och uppföljningsprocessen, anser sig inte tillräckliga resurser för att genomföra djupare 
analyser av exempelvis kostnadsökningar i nämnder och rapporteringen av den interna 
kontrollen. Uppsikten kan därmed med nuvarande kapacitet inte prioriteras fullt ut.   

Uppsikten kan utövas enligt ovan – genom inhämtning av dokumenterade uppgifter – men 
även via dialog och muntlig informationsinhämtning. Kommunstyrelsens funktion beskrivs 
dock av flera intervjuade som en ”transportsträcka” från nämnd till fullmäktige. Det är i regel 
på nämnd- och fullmäktigenivå som beslut noga diskuteras igenom. Kommunstyrelsens 
möten är ofta korta, av ”beslutskaraktär” och förvaltningschefer kallas sällan för att informera 
om tillståndet i de olika verksamheterna. 

Inom kommuner finns i regel partipolitiska forum som i den politiska 
ärendeberedningsprocessen används för informationsinhämtning och för att skapa samsyn 
inom styret respektive oppositionen. I Sundbyberg kallas styrets motsvarande forum för 
Politisk ledningsgrupp (PLG). 5 PLG är således inte en del av den formella 
kommunorganisationen. Till detta forum informerar bland annat förvaltningschefer och andra 
ansvariga tjänstemän. Inom förvaltningsorganisationen finns ett antal forum som i viss 
uträckning används uppsiktssyftande. Stadsdirektörens ledningsgrupp och ekonomichefens 
församling för stadens ekonomicontrollers utgör sådana sammanslutningar. Därtill har 
kommunstyrelsens ordförande löpande möten med representanter för nämnder och 
förvaltningar. 

Kommunstyrelsen beskrivs av en intervjuperson som relativt ovan att arbeta utifrån 
begreppet uppsiktplikt. Det finns inget etablerar synsätt för hur uppsikten ska bedrivas eller 
hur ingripande den ska vara. Enligt stadsdirektören pågår dock ett arbete med att ta fram en 
plan för att arbeta mer strukturerat kring uppsikten. En del av uppsikten är tänkt att bedrivas 
genom fördjupade genomlysningar. Under 2020 har redan två sådana initierats av 
kommunstyrelsen avseende bygglovsverksamheten och överförmyndarnämnden. De 
fördjupade genomlysningarna genomfördes på förekommen anledning, som ett resultat av 
information som inkommit till kommunstyrelsen vid sidan av standardiserade kanaler för 
inrapportering.   

Stor vikt i den standardiserade informationsinhämtningen, genom månads- och 
delårsrapporter, läggs vid det ekonomiska resultatet. Det finns inget etablerat synsätt hur 
prognosticerade underskott ska hanteras under innevarande år. Inte heller finns ett 
vedertaget sätt för fullmäktige att signalera vad som utifrån förutsättningarna är ett tillåtet 

 
5 Oppositionen har en liknande sammanslutning men denna används inte i samma utsträckning för 
att kalla företrädare för staden. Därtill finns en gruppering med samtliga partiers gruppledare.  
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underskott. Intervjupersoner beskriver att det inte alltid är tydligt om rapportering av 
underskott som godkänns av kommunstyrelsen och fullmäktige är att betrakta som 
sanktionerade underskott eller inte. Denna bild bekräftas av SKR:s ekonomiska analys som 
genomfördes 2019. Av de enkätsvar som samlades in kan utläsas att respondenterna var 
minst tillfreds med ekonomistyrningen avseende realistiska budgetramar, åtgärder vid 
budgetavvikelser och ansvarsutkrävande vid budgetunderskott.6 Underskott i nämnder har av 
kommunstyrelsen i regel hanterats genom stadens budgetberedning, där nämnder med 
underskott till kommande år får i uppdrag av fullmäktige att ta fram förslag på 
effektiviseringar. Kommunstyrelsen har även på egen hand initierat genomlysningar av 
ekonomin, både på nämnd- och kommunnivå. Det senaste exemplet är SKR:s genomlysning 
men det har även förekommit genomlysningar av särskilda verksamheter, exempelvis 
äldrenämndens verksamhet under 2015.   

 Social- och arbetsmarknadsnämnden har ekonomiska utmaningar   

6.3.1. Krav från fullmäktige att effektivisera verksamheten  

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisade för 2019 ett resultat som var i linje med 
budget. Både verksamhetens intäkter och kostnader var högre än budgeterat. På 
intäktssidan utgjordes den positiva avvikelsen av ökade bidrag, medan den största 
kostnadsökningen kunde härledas till köp av externt köpta insatser inom barn och unga samt 
inom beroende och socialpsykiatri.  

Nämndens budgetram för 2020 är 548,8 mnkr. Enligt nämndens verksamhetsplan bygger 
budgeten på ett antal kostnadsbesparingar och fortsatt effektiviseringsarbete. Framförallt 
stod nämnden inför stora utmaningar främst utifrån tillkommande volymökningar inom 
lagstyrd verksamhet med påföljande kostsamma externa placeringar. Därtill tillkom under 
året ytterligare utmaningar i samband med pandemin. Från fullmäktige har nämnden i 
uppdrag att fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i 
tertialrapporter samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar.  

6.3.2. Uppgiftsinlämning utan tydlig återkoppling  

Kommunstyrelsens uppsikt är starkt kopplad till social- och arbetsmarknadsnämndens 
rapportering i samband med tertial- och årsbokslut. Därutöver sammanställer 
kommunstyrelsen samtliga nämnders månadsuppföljning per februari och oktober i en 
samlad rapport. Nämndens tertialrapporter innehåller, förutom ekonomisk redovisning och 
analys av utfall, även uppföljning av mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer och intern 
kontroll. Vidare redovisas volymer och uppföljning av utförare. I en särskild redovisning 
beskrivs i tertialrapporterna nämndens åtgärdsplan för en budget i balans.  

Enligt intervjuuppgifter hör det till ovanligheterna att kommunstyrelsen som organ ger 
återkoppling på den rapportering som inkommer från nämnden. Bland intervjuade 
tjänstepersoner och nämndledamöter råder en blandning av osäkerhet och skepticism kring i 
vilken utsträckning informationen som når kommunstyrelsen tas om hand, analyseras och 
används i styrningen. Rapporteringen beskrivs som envägskommunikation och det 
förekommer ifrågasättanden av stadsledningskontoret administrativa kapacitet för att 
omhänderta nämndens rapportering.   

 
6 Uppföljningen av budget, ledarskapet, organisationen och den övergripande planeringen erhöll de 
mest positiva omdömena, särskilt från förtroendevalda. 
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Utöver den uppsikt som utövas genom rapportering av dokumentation förekommer också 
dialogbaserad informationsinhämtning. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande för 
social- och arbetsmarknadsnämnden har under året haft dialog kring hanteringen av 
nämndens prognosticerade underskott. Förvaltningschefen har vid flera tillfällen under året 
lämnat information till PLG gällande volymökningar, effektiviseringsarbetet och det 
prognosticerade underskottet. Motsvarande redovisningar har inte lämnats till 
kommunstyrelsen. Däremot har individerna i kommunstyrelsen, genom sina roller i 
oppositionen och styret, erhållit denna information i samband med budgetdialogen.  

Redan i den ekonomiska uppföljningen per sista februari prognosticerades ett underskott om 
-17 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till det prognosticerade underskottet var ökade 
kostnader för köp av extern verksamhet. Nämndens ekonomiska månadsrapportering per 
sista februari förmedlades till kommunstyrelsen som sammanställde hela stadens 
månadsrapportering i en rapport. Rapporten föranledde inga åtgärder från kommunstyrelsen. 
I rapporten konstateras dock att åtgärder för budget i balans redovisats i nämndens 
verksamhetsplan men att ytterligare analys är nödvändig för att effektivisera nämndens 
verksamhet på lång sikt.7  

Vid den första tertialrapporteringen prognosticerade nämnden ett underskott om -33 mnkr 
och i den andra ett underskott om -20,4 mnkr. Av den första tertialrapporten är det otydligt 
vilka åtgärder som fortfarande var i planeringsstadiet och vilka som var påbörjade, medan 
det framgår av den andra tertialrapporten. Det framgår inte av någon rapport vad som är den 
beräknade effekten eller när effekterna förväntas realiseras. Däremot förtydligas i 
tertialrapport 2 att nämnden inte bedömer att det går att uppfylla nämndens uppdrag och 
säkra den lagstyrda verksamheten utan ett prognosticerat underskott. På förvaltningsnivå 
finns en tydligare åtgärdsplan framtagen, men denna har inte efterfrågats från 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har godkänt båda tertialrapporterna utan att fatta beslut särskilt med 
anledning av nämndens underskott. Enligt intervjuuppgift råder osäkerhet på förvaltningsnivå 
om planerade åtgärder anses tillräckliga. Det har inte heller skett någon återkoppling till 
nämnden huruvida ett underskott om -20 mnkr är sanktionerat av fullmäktige. Intervjuade 
nämndledamöter upplever inte att kommunstyrelsens uppsikt av nämnden intensifierats med 
anledning av det prognosticerade underskottet. Ekonomichefen bekräftar att avdelningen för 
ekonomi och kvalitetsutveckling inte haft möjlighet att genomföra en fördjupad analys av 
social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi under 2020.  

 Äldrenämndens verksamhet har tydligt påverkats av pandemin    

6.4.1. Nämnden hade ett tufft utgångsläge redan inför 2020 

Äldrenämnden har under flera år brottats med underskott. Nämnden redovisade ett resultat 
för 2019 om -2,2 mnkr. Underskottet var en tydlig förbättring jämfört med 2018, då det 
negativa resultatet uppgick till -22,2 mnkr. En betydande del av det förbättrade resultatet 
utgjordes av en engångsintäkt om 9,5 mnkr. Utan denna intäkt att underskottet uppgått till -
11,7 mnkr. Den främsta anledningen till underskottet är ökade volymer vad gäller 
myndighetsenhetens köp av såväl externa LOV-platser som köp av externa 

 
7 Åtgärderna i verksamhetsplanen förväntades leda till besparingar om 12,5 mnkr. I övrigt saknades 
de uppgifter som kan förväntas av en åtgärdsplan, exempelvis när besparingarna förväntas 
realiseras, när åtgärderna ska genomföras, vem som är ansvarig och vilka risker som är förenade 
med implementeringen av åtgärderna samt åtgärdernas påverkan på kvaliteten i verksamheten. 
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äldreboendeplatser för personer med speciella behov samt ökat köp av utförda 
hemtjänsttimmar.  

Nämnden fick genom tilldelad rambudget 2020 ett effektiviseringskrav om 7,9 mnkr. Vidare 
fick äldrenämnden, i likhet med social- och arbetsmarknadsnämnden, i uppdrag från 
fullmäktige att utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

Den mest ansträngande utmaningen har dock under 2020 varit att hantera följderna av 
pandemin. Verksamheten har under året varit hårt belastad, med hög sjukfrånvaro i 
kombination med ett utmanande uppdrag.   

6.4.2. Rapporteringen till kommunstyrelsen är i huvudsak skriftlig  

Rapporteringen av tertialbokslut och ekonomiska månadsuppföljningar är den samma för 
äldrenämnden som för övriga staden. Tertialrapporterna innehåller en analys av och 
redovisning av det ekonomiska utfallet och uppföljning av mål, uppdrag, kritiska 
kvalitetsfaktorer samt intern kontroll. Därtill återges en särskild redovisning av volymer, 
uppföljning av utförare och ekonomiska effekter av Covid-19. Intervjuade beskriver att det 
sällan från kommunstyrelsens sida vidtas någon form av åtgärd med anledning av nämndens 
rapportering, såsom att efterlysa förtydliganden, ge anvisningar eller att lyfta frågor till 
fullmäktige. Vid ett tidigare tillfälle (2015) initierade kommunstyrelsen en ekonomisk 
genomlysning av nämnden med anledning av nämndens ekonomiska resultat.   

I den ekonomiska månadsrapporten per februari kan utläsas att en detaljerad åtgärdsplan för 
budget i balans skulle redogöras för i den kommande månadsrapporten. I tertialrapport 1 
anges dock att åtgärdsplanerna avstannat till följd av pandemin. Den åtgärdsplan som var 
planerad handlar främst om att minska personalkostnader men kostnadsanpassningar i form 
av personalneddragningar bedömdes vara svåra att genomföra under hösten. Förvaltningen 
uppgav att andra åtgärder för kostnadsminskning skulle ses över men bedömningen var att 
effekten blir marginell för budgetåret 2020. 

Förutom den dokumenterade inrapportering som sker via månads- och tertialrapportering, 
förekommer även en dialogbaserad uppsikt. Äldrenämndens ordförande har fasta möten 
med kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektör två gånger per år. I samband med 
hanteringen av pandemin har dock dialogen varit betydligt tätare. Förvaltningschefen för 
äldreförvaltningen och stadsdirektören träffas också frekvent, genom egna avstämningar och 
möten i ledningsgruppen. Ledningsgruppen har hanteringen av pandemin som stående 
punkt på sina möten. Förvaltningschefen har även vid ett flertal tillfällen under året kallats till 
PLG i syftet att redogöra för hanteringen av pandemin. Förvaltningschefen har inte kallats till 
kommunstyrelsen för att delge motsvarande information. Däremot har förvaltningschefen 
föredragit för krisledningsnämnden vid två tillfällen.  

 Bolagskoncernen har genomgått märkbara förändringar  

6.5.1. Fastighets AB Förvaltaren – allmännyttigt bostadsbolag med stor omsättning  

Koncernen Sundbybergs stadshus AB är en helägd kommunal bolagskoncern. Staden är 
ensam ägare i koncernens moderbolag, Sundbybergs stadshus AB. Moderbolaget har ett 
antal dotterbolag, varav Fastighets AB Förvaltaren är det största i termer av omsättning och 
marknadsvärde. Bolaget är ett allmännyttigt fastighetsbolag, omsätter ca 700 mnkr och har 
ett marknadsvärde om cirka 13 mdkr. Merparten av den kommunala verksamhet som är 
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bolagiserad bedrivs i dotterbolagen. Sundbybergs stadshus AB fyller främst en funktion av 
att samordna och styra bolagskoncernen.  

6.5.2. Uppsikten utövas på liknande sätt som över nämnderna  

Fullmäktige följer upp kommunkoncernens mål, uppdrag och ekonomi vid tre tillfällen per år, 
genom tertial- och årsbokslutet. Rapporteringen från dotterbolagen går via moderbolaget, till 
kommunstyrelsen och därefter till fullmäktige. Kommunstyrelsens dokumenterade 
informationsinhämtning sker också via ärendeberedningsprocessen samt i prövningen av 
bolagets verksamhet i relation till det kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna. På förvaltningsnivå inhämtas även styrelseprotokoll. Därutöver sker 
dialogbaserad uppsikt inom ramen för olika forum, dock ej i kommunstyrelsen.   

Fastighets AB Förvaltarens tertialrapporter innehåller en redovisning av uppföljning av mål, 
uppdrag och den interna kontrollen. Därtill förekommer en redovisning och analys av det 
ekonomiska resultatet samt en särskild redovisning av underhåll och investeringar. 
Sundbybergs stadshus AB tertialrapporter innehåller en liknande redovisning. En skillnad 
jämförd med uppsikten av nämnder är att bolagen inte rapporterar sina ekonomiska 
månadsuppföljningar per februari och oktober till kommunstyrelsen. En likhet är att 
kommunstyrelsen aldrig reagerar på rapporteringen som skickas in.  

Den förstärkta uppsikten, det vill säga prövningen av bolagets verksamhet i relation till det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna, utövas genom att 
kommunstyrelsen utsänder ett formulär med frågor som respektive bolag fyller i och 
återsänder till kommunstyrelsen. Formuläret innehåller sammanlagt fem frågor där bolagets 
ombeds motivera om bolaget lever upp till ägardirektivet, om bolaget levt upp till det 
kommunala ändamålet, om verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och om frågor av principiell beskaffenhet hänskjutits till kommunfullmäktige. 
Respektive bolagsstyrelse fastställer svaren på frågorna.8 Som underlag för 
kommunstyrelsens beslut ingår även lekmannarevisorernas uttalande.   

Utifrån den redovisning som senast lämnades till kommunstyrelsen bedömes verksamheten 
som bedrivits under kalenderåret 2019 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det sker ingen 
verifiering av de uppgifter som bolagen lämnar i kommunstyrelsens prövning. Genom att 
bolagsstyrelserna fastställer svaren bedöms styrelsen ansvara för att det som redovisas är 
korrekt.   

Styrningen av bolagskoncernen har genomgått vissa förändringar under senare år. För det 
första är stadsdirektören inte längre VD för moderbolaget, numera innehas den rollen av VD i 
Fastighets AB Förvaltaren. Stadsledningskontorets inflytande i bolagskoncernen har således 
minskat. För det andra tillämpas ett annat angreppssätt vid formuleringen av ägardirektiv. I 
staden är det fullmäktige som utfärdar ägardirektiv till moderbolaget och dotterbolagen. 
Tidigare utövade fullmäktige en tydligare detaljstyrning genom uttömmande ägardirektiv. 
Numera tillämpas en mer decentraliserad styrning genom generella ägardirektiv som bryts 
ner och tolkas av dotterbolagen i dialog med moderbolaget. Därmed har moderbolagets roll i 
ägarstyrningen förändrats och likaså kommunstyrelsens: genom ägardirektivens reducerade 
betydelse, vilka bereds av kommunstyrelsen, har det skett en maktförskjutning till 
moderbolaget, som genom uttolkningen av ägardirektiven får en mer central roll i 
bolagsstyrningen.  

 
8 Ett undantag är Norrenergi AB.  
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Skiftet i utformningen bolagsstyrningen har inte föranlett en förändrad tillämpning av 
kommunstyrelsens uppsikt. Intervjupersoner lyfter att uppsikten av dotterbolagen i vissa 
delar snarare utövas av moderbolaget än av kommunstyrelsen i form av ägardialoger och 
dotterbolagens rapportering till moderbolaget. I sammanhanget kan nämnas att flera 
ledamöter i moderbolaget, inklusive ordförande och 2:e vice ordförande, också innehar 
motsvarande roller i kommunstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens ordförande är tanken att 
den fördjupade uppsikt genom särskilda genomlysningar, som hittills omfattat 
nämndverksamheten, även kan komma att innefatta bolagen i framtiden.  

 Vår bedömning  

Kommunstyrelsens reglemente specificerar som bekant vad som ingår i uppsikten. Vår 
analys utifrån reglementet visar att kommunstyrelsen i allt väsentligt utför det som de är 
ålagda. Exempelvis kan konstateras att kommunstyrelsen kontinuerligt följer verksamheterna 
i nämnderna, övervakar att fullmäktiges mål och ekonomi följs upp i verksamheterna och att 
det årligen sker en prövning av bolagens verksamhet i relation till det kommunala ändamålet 
samt de kommunala befogenheterna. Vi kan dock inte bedöma om omfattningen är tillräcklig 
eftersom den inte är uttalad. Det enda åtagande som vi med säkerhet kan konstatera inte 
följs är att ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och bolagsledningarna. 
För närvarande förekommer inga sådana möten. Vi är också kritiska till kommunstyrelsens 
uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag från fullmäktige att utreda 
nämndens kostnader och investeringar samt komma med förslag på besparingar och 
effektiviseringar. 

Kommunstyrelsen fullgör med andra ord i stora delar de uppgifter som fordras av styrelsens 
reglemente. Enligt vår bedömning finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att stärka 
kommunstyrelsens uppsikt, framförallt avseende medvetenhet och tydlighet i planeringen av 
vad som ska ingå i uppsikten och dess omfattning.   

Kommunstyrelsens fördjupade genomlysningar är ett steg mot ett mer aktivt och ingripande 
utövande av uppsikten. Resurserna för användandet av denna typ av uppsiktsverktyg är 
givetvis begränsade och bör enbart användas i de verksamheterna med högst risker. För 
övriga verksamheter med lägre risker finns mindre resurskrävande verktyg till 
kommunstyrelsens förfogande, exempelvis informationsinhämtning genom ordinarie 
rapporteringsstruktur. För att säkerställa att tillgängliga resurser för uppsikten anpassas 
ändamålsenligt utifrån rådande risker bör uppsikten bygga på en strukturerad riskanalys. 

Avsaknaden av medvetna och väl underbyggda ställningstaganden kring omfattningen och 
formerna av kommunstyrelsens uppsikt riskerar att leda till att uppsikten utövas planlöst, utan 
medvetenhet kring vad den är tänkt att åstadkomma eller hur. Uppsikten är ett av 
kommunstyrelsens mest väsentliga styrinstrument och bör inte behandlas som ett separat 
åtagande, utan som en integrerad del av kommunstyrelsens övergripande styrstrategi. Vår 
uppfattning är att kommunstyrelsen, givet stadens strukturella utmaningar och 
decentraliserade organisation, bör utöva en aktiv uppsikt – en uppsikt som såväl är 
stödjande och framåtsyftande som ansvarsprövande och tillrättavisande. Vår uppfattning av 
detta är dock i sammanhanget ovidkommande; den är underordnad betydelsen av att 
kommunstyrelsen på egen hand gör denna form av behovsanalys.  

Det finns både inom stadsledningskontoret och övriga förvaltningar en uppfattning om att 
rådande kapacitet inom stadsledningskontoret inte är tillräcklig för att bedriva en uppsikt som 
inbegriper djupare analys av nämndernas rapportering. Eftersom kommunstyrelsens uppsikt i 
stor utsträckning bygger på skriftlig inrapportering är det väsentligt att det finns tillräcklig 
kapacitet på stadsledningskontoret att omhänderta detta omfattande material. Det kan därför 



 

20 

finnas skäl för kommunstyrelsen att genomföra en kartläggning av stadsledningskontorets 
kapacitet att realisera uppsiktsplikten. 

Enligt vår bedömning har det funnits tillfällen då kommunstyrelsen borde varit mer aktiva i sin 
uppsikt. Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan för budget i balans är otydlig och 
saknar i princip samtliga komponenter som kan krävas av en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen 
kan omöjligen varit införstådd i nämndens åtgärdsarbete utifrån den information som 
levererades. Rimligtvis borde kommunstyrelsen ombett nämnden att återkomma med en 
tydligare plan. Vidare finns förbättringspotential i tydligheten kring huruvida nämnders 
åtgärder för budget i balans är tillräckliga och om prognosticerade underskott tolereras eller 
inte. I mångt och mycket är frågan kopplad till kulturen i staden. Det finns kommuner där 
denna form av otydlighet inte är förekommande, trots avsaknad av riktlinjer. Vår bedömning 
är att det i Sundbyberg finns behov av att definiera åtaganden och regler vid 
budgetavvikelser under innevarande år.  

Det är komplext för ledamöterna i kommunstyrelsen att kombinera sina roller i 
kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, moderbolaget, facknämnder och samtidigt vara en 
del av den omgivande partipolitiska organisationen. Uppsikten får dock inte fullgöras genom 
så kallad personunion. Kommunstyrelsen skulle kunna stärka den dialogbaserade uppsikten 
som utgår från kommunstyrelsen som organ. Vi noterar exempelvis att representanter för 
social- och arbetsmarknadsnämnden under 2020 inte kallats till kommunstyrelsen gällande 
nämndens underskott. Flera ledamöter i kommunstyrelsen har genom andra roller i staden 
och genom den partipolitiska organisationen tillgång till dialogbaserad 
informationsinhämtning från nämnder och bolag, men detta kan inte anses vara en del av 
kommunstyrelsens uppsikt.  

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen ska vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en 
bedömning av om verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett 
sådant sätt att den varit kompetensenlig. Hur granskningen ska ske och vilket underlag som 
krävs ska bedömas med hänsyn till omfattningen av och komplexiteten i den verksamhet 
som bedrivits. Enligt vår bedömning är det i detta fall svårt att avgöra om kommunstyrelsens 
uppsikt över bolagen är tillräcklig. Uppsikten i Sundbyberg är mindre omfattande än den som 
bedrevs av kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun, vars uppsikt av Högsta 
förvaltningsdomstolen i mål 6335-16 bedömdes vara tillräcklig. Det betyder nödvändigtvis 
inte att den uppsikt som utövas i Sundbyberg är otillräcklig. Förutsättningarna i Sundbyberg 
är annorlunda och Helsingborgs kommuns uppsikt över bolagen ska inte användas som en 
miniminivå. Vi kan konstatera att kommunstyrelsens prövning i stor utsträckning förlitar sig 
på bolagens egna utsagor om hur verksamheten bedrivs och att kommunstyrelsen som 
kollektiv inte haft någon form av dialog med bolagen. Om kommunstyrelsen önskar tillämpa 
en mer framåtsyftande och stödjande uppsikt finns skäl att vara mer aktiv i uppsikten under 
hela verksamhetsåret. 

En avslutande reflektion är att tillämpningen av kommunstyrelsers uppsikt i stora delar en 
kulturfråga. I en kommunstyrelse med ledamöter av stark facknämndstillhörighet blir 
kommunstyrelsens roll ofta en annan än i det motsatta fallet. Vi har inte tillräckligt med 
underlag för att med säkerhet bekräfta att denna faktor spelar in i Sundbyberg. Däremot 
påminner vissa drag i kommunstyrelsens arbete, med korta och diskussionsfattiga 
beslutsmöten samt passivitet i att reagera på nämnders underlag, om ett sådant förhållande. 
Oaktat riktigheten i denna iakttagelse är vår bedömning att kommunstyrelsen internt bör 
diskutera vilken roll den ska ha i staden.  
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7. Svar på revisionsfrågor 

Fråga Svar 

I vilken utsträckning har 
kommunstyrelsen definierat vad 
uppsiktsplikten innebär och hur 
den ska genomföras? 

 

Kommunstyrelsens reglemente definierar vad som 
ingår i uppsiktsplikten. Varken reglementet eller 
något annat styrdokument redogör för hur 
uppsikten ska utövas eller i vilken omfattning. 
Stadens styrmodell tillhandahåller i praktiken 
strukturer för kommunstyrelsens 
informationsinsamling, men besvarar i sig inte 
frågan om hur uppsikten ska bedrivas. Vi 
rekommenderar att genomförandet av 
kommunstyrelsens uppsiktplikt definieras i ett 
styrdokument. Fördelen med att tydliggöra hur och i 
vilken omfattning uppsikten ska bedrivas är att det 
bidrar till en medvetenhet och kontinuitet i 
uppsikten. 

Hur utövar kommunstyrelsen sin 
uppsikt över nämnder och bolag 
och kan rutiner och 
kontrollmoment bedömas vara 
ändamålsenliga?  

 

Kommunstyrelsen bedriver uppsikt genom 
inhämtning av dokumentation om nämndernas och 
bolagens verksamhet, fördjupade genomlysningar, 
inom ramen för ärendeberedningsprocessen och i 
muntlig dialog med representanter för nämnder och 
bolag. Merparten av de verktyg som används för 
uppsikten är allmänt vedertagna. Vad som 
särskiljer Sundbyberg är användningen av 
fördjupade genomlysningar. Dessa är relativt 
ingripande i sin karaktär, då de riktar sig mot 
nämndernas verksamhet direkt, utan att gå via 
berörd nämnd. Ett uttryck för uppsikt hade varit att 
via kommunfullmäktige ge berörda nämnder i 
uppdrag att utvärdera sin egen verksamhet.  

Inriktningen på uppsikten av bolagen är till viss del 
den motsatta från de fördjupade 
genomlysningarna: den bygger på stort förtroende 
för bolagens egen bedömning av hur verksamheten 
bedrivs. Uppsikten bedrivs bland annat genom den 
ekonomiska rapporteringen och prövningen av 
bolagets verksamhet i relation till det kommunala 
ändamålet och de kommunala befogenheterna 

Kan uppsikten sammantaget 
bedömas vara tillräcklig och 
effektiv samt med en tillräcklig 
intern kontroll? 

 

Vår följsamhetsanalys utifrån kommunstyrelsens 
reglemente visar att kommunstyrelsen i allt 
väsentligt utför det som de är ålagda. Vi kan dock 
inte bedöma om omfattningen är tillräcklig eftersom 
den inte är uttalad. Det enda åtagande som vi med 
säkerhet kan konstatera inte följs är att ansvara för 
regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
bolagsledningarna. Därtill riktar vi kritik mot 
kommunstyrelsens bristande uppsikt över social- 
och arbetsmarknadsnämndens uppdrag från 
fullmäktige att utreda nämndens kostnader och 
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investeringar samt komma med förslag på 
besparingar och effektiviseringar. 

När det kommer till bolagen finns en tydligare 
normering kring vad som är en tillräcklig uppsikt. 
Enligt vår bedömning är det ändå svårt att avgöra 
om kommunstyrelsens uppsikt lever upp till 
gällande krav. Uppsikten i Sundbyberg är mindre 
omfattande än den som bedrevs av 
kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun, vars 
uppsikt av Högsta förvaltningsdomstolen i mål 
6335-16 bedömdes vara tillräcklig. Det betyder 
nödvändigtvis inte att den uppsikt som utövas i 
Sundbyberg är otillräcklig. Förutsättningarna i 
Sundbyberg är annorlunda och Helsingborgs 
kommuns uppsikt över bolagen ska inte användas 
som en miniminivå. 

Kommunstyrelsen följer upp nämndernas och 
styrelsernas interna kontroll i samband med tertial- 
och årsbokslutet. Vidare stödjer 
stadsledningskontoret kommunkoncernen i den 
interna kontrollen. Enligt uppgift finns dock inte 
tillräcklig kapacitet för att genomföra fördjupade 
analyser av nämndernas interna kontroll.   

 

 

 

20 januari 2021 

Jan Darrell  Herman Rask     
EY  EY 

   

8. Källförteckning 

Intervjupersoner  

 1:e vice ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden 

 1:e vice ordförande äldrenämnden 

 2:e vice ordförande kommunstyrelsen tillika 2:e vice ordförande i Sundbybergs 

Stadshus AB 

 2:e vice ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden 

 2:e vice ordförande äldrenämnden  

 Ekonomichef  

 Ekonomicontroller för äldreförvaltningen   

 Förvaltningschef för äldreförvaltningen   
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 Förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

 Ordförande för Fastighets AB Förvaltaren 

 Ordförande kommunstyrelsen tillika ordförande i Sundbybergs Stadshus AB  

 Ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden  

 Ordförande äldrenämnden  

 Stadsdirektör  

 VD för Sundbybergs Stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren 

Dokument  

 Bolagsordning för Fastighets AB Förvaltarens 

 Bolagsordning för Sundbybergs Stadshus AB 

 Budget 2020 för social- och arbetsmarknadsnämnden 

 Budget 2020 för äldrenämnden 

 Fastighets AB Förvaltarens blankett för prövning av bolagets verksamhet i relation till 

det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

 Fastighets AB Förvaltarens delårsrapport 1 2020 

 Fastighets AB Förvaltarens delårsrapport 2 2020 

 Instruktion för stadsdirektören i Sundbybergs stad  

 Kommunstyrelsens protokoll från 2020-01-20 till 2020-11-09 

 Kommunstyrelsens prövning av bolagets verksamhet i relation till det kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna 

 Månads- och tertialrapporter för social- och arbetsmarknadsnämnden 

 Månads- och tertialrapporter för äldrenämnden  

 Reglemente för kommunstyrelsen  

 Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 

 Reglemente för äldrenämnden 

 SKR:s ekonomiska analys daterad 2019-03-11 

 Sundbybergs stads budget 2020 med plan för 2021-2022 

 Sundbybergs Stadshus AB blankett för prövning av bolagets verksamhet i relation till 

det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

 Sundbybergs Stadshus AB delårsrapport 1 2020 

 Sundbybergs Stadshus AB delårsrapport 2 2020 

 Verksamhetsberättelse 2019 för social- och arbetsmarknadsnämnden 

 Verksamhetsberättelse 2019 för äldrenämnden 

 Ägardirektiv för Fastighets AB Förvaltarens 

 Ägardirektiv för Sundbybergs Stadshus AB 

 

 

 

 

 


