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Kommunstyrelsens uppsiktsansvar 

Kommunallagen  

Uppsiktsansvar innebär enligt kommunallagen att kommunstyrelsen ska ha 

uppsikt över övriga nämnders och de helägda bolagens verksamhet.  

Av kommunallagen följer vidare att kommunstyrelsen ska leda och - 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen ska även 

uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning.  

Syftet med kommunstyrelsens uppsikt är att denna, på ett systematiskt sätt, 

ska kunna följa utvecklingen inom hela kommunen inkl. de kommunala 

bolagen. Kommunstyrelsen ska ha nödvändig information om verksamheten 

så att den kan reagera och agera då det uppstår avvikelser i verksamheterna.  

Kommunstyrelsens reglemente  

Utöver kommunallagen framgår det av kommunstyrelsens reglemente att 

kommunstyrelsen ska: 

• Kontrollera hur nämnderna fullgör sina uppgifter med avseende på 

fullmäktiges mål och de krav som i övrigt gäller för respektive 

verksamhet.  

• Tillse att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt.  

• Infordra underlag för uppföljning till fullmäktige av samtliga nämnders 

verksamhet om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret.  

Kommunstyrelsens uppsikt över de övriga nämnderna  

Inledning  

Uppsikten i Sollentuna kommun består av tre delar.  

• Planerad uppsikt som innebär att ärenden bereds och beslutas i 

kommunstyrelsen  

• Löpande uppsikt  

• Särskild uppsikt betingad av ett uppkommet behov  

Planerad uppsikt  

Den planerade uppsikten omfattar dels uppföljning i enlighet med den 

ordinarie styrprocessen.  

Uppsikt genom styrprocessen  

Nämnderna följs upp genom den ordinarie styrprocessen i enlighet med de 

av fullmäktige beslutade reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning.  
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Processen omfattar både nämndernas planering och uppföljning. 

Uppföljningen omfattar ekonomi, måluppfyllelse samt andra särskilda 

redovisningar i enlighet med styrdokument.  

Uppsikt ur andra perspektiv 

Nämnderna följs även upp ur andra perspektiv, utvalda av 

kommunledningskontorets avdelningar i verksamhetplaneringen.  

Uppsikt genom dialog  

Varje år ska kommunstyrelsens arbetsutskott träffa respektive nämnds 

arbetsutskott för en fördjupad dialog kring aktuella utmaningar och 

utvecklingsområden.  

Löpande uppsikt  

Den löpande uppsikten innebär att löpande under året följa nämndernas 

verksamhet. Den löpande uppsikten är en del av kommunstyrelsens uppdrag 

att samordna kommunens verksamhet.  

I uppdraget ingår att ge nämnderna/förvaltningarna information och fakta 

inom främst de nämndövergripande områdena. Det innebär även att utbilda 

nämnderna och förvaltningarna inom dessa områden.  

I uppsikten ingår även att följa upp nämndernas totala verksamhet. I detta 

arbete är det viktigt att göra jämförelser med andra kommuner. 

Jämförelserna omfattar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässig 

effektivitet.  

Särskild uppsikt  

Om nämnderna uppvisar stora avvikelser inom något område kan 

kommunstyrelsen ställa krav på rapportering från nämnden. Det kan t.ex. 

handla om åtgärdplan vid befarade ekonomiska underskott. 

Kommunstyrelsen kan även beställa granskningar av kommunens samlade 

verksamhet eller enskild nämnds verksamhet. Detta kan initieras av att 

avvikelser identifierats eller liknande.  

Kommunstyrelsens uppsikt över kommunens bolag  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över de direkt och indirekt ägda 

aktiebolagen. Kommunstyrelsen ska fortlöpande få information om 

bolagens utveckling.  

Tertialrapporteringen till kommunstyrelsen ska även omfatta bolagen.  

I övrigt ska bolagen omfattas av den fördjupade uppsikten på motsvarande 

sätt som kommunstyrelsen utövar över nämnderna. 
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Kommunstyrelsens uppsikt över gemensamma 
nämnder och kommunalförbund  

Gemensamma nämnder rapporteras i samband med kommunens ordinarie 

tertialrapporter samt i årsredovisningen.  

För kommunalförbunden deltar kommunledningskontoret i 

informationsträffar med övriga medlemskommuner samt att kommunen 

delges kommunalförbundens budgetar och årsredovisningar 

Rapportering av kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnder och bolag 

En sammanfattning av kommunstyrelsens genomförda uppsikt sammanställs 

årligen i eget avsnitt i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.  


