
                      
                      Revisorerna Sundbybergs stad    
                       Revisorerna 16/2020-3                                      
    
   
 
   

 

 
  

Revisonsskrivelse 2021-01-20  
 

Till: Kommunstyrelsen  

För kännedom: Fullmäktiges presidium   
 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra 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.  

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 
kring vilka spörsmål. Ett sådant förtydligande skulle även främja och stärka kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 
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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. 

 
Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Behandlat svar till revisionen önskas 
senast den 30 april 2021.  
 
För Sundbybergs stads revisorer 
 
Torbjörn Nylén HansErik Salomonsson 
Ordförande Vice ordförande 
Revisionsskrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.  


