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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Nynäshamns förtroendevalda revisorer granskat
kommunstyrelsens uppsikt över verksamhet i samverkan med andra kommuner.
Revisionsfrågan för granskningen har formulerats enligt följande:
Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppsikt över de
verksamheter som kommunen bedriver via gemensam nämnd eller i
kommunalförbund?
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen i allt väsentligt har
säkerställt en tillräcklig uppsikt över verksamhet i samverkan med andra
kommuner. Vi vill rekommendera kommunstyrelsen att föra en egen diskussion
samt göra en värdering av huruvida arbetsformerna och arbetsfördelningen
avseende uppsiktsplikten är ändamålsenlig. Detta kan, förslagsvis diskuteras vid ett
ordinarie sammanträde.
Våra bedömningar för respektive kontrollfråga är:
Kontrollfråga
1. Finns relevanta riktlinjer
(reglemente, riktlinjer, ägardirektiv etc.) och former i övrigt för
att utföra uppsiktsplikten?

2. Finns en kunskap om innebörden
av kommunstyrelsens uppsiktsroll?

3. Är regelverk och riktlinjer
förankrade i berörda
organisationer?

4. Hur följs uppsiktsplikten upp i
kommunstyrelsen och hur är
rapporteringen utformad?

5. Har arbetet med uppsiktsplikten
en lämplig omfattning och bedrivs
det i övrigt effektivt?
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Bedömning och kommentar
Uppfyllt
Vi bedömer att det finns relevanta
riktlinjer avseende kommunstyrelsens
uppsiktsplikt i dess reglemente samt i
respektive samverkansorgans
reglementen.
Uppfyllt
Vi bedömer att det, hos de nyckelpersoner
som intervjuats, finns en tillräcklig
kännedom om relevanta regelverk och
innebörden av kommunstyrelsens
uppsiktplikt.
Uppfyllt
Vi bedömer, mot bakgrund, av de
intervjuades kunskaper och uppfattningar
om uppsiktsplikten och hur den fungerar
att regelverk och riktlinjer är förankrade i
berörda organisationer.
Uppfyllt
Vi bedömer att den rapportering och
information i övrigt som lämnas rörande
de samverkande organen förefaller vara
tillräcklig.
Delvis uppfyllt
Ansvaret för hur uppsikten utövas ligger
hos hela kommunstyrelsen. Vi har inte
tillräckligt underlag för att göra någon
bedömning om uppsiktsplikten har en
lämplig omfattning och om den i övrigt

6. Hur kommunicerar
kommunstyrelsen med gemensamma nämnder och kommunalförbund?

7. Hur rapporterar kommunstyrelsen till fullmäktige med
anledning av uppsiktsplikten?
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bedrivs effektivt. Vår rekommendation är
att kommunstyrelsen bör diskutera och
bedöma huruvida arbetet med
uppsiktsplikten har en lämplig omfattning
och bedrivs effektivt.
Delvis uppfyllt
Vi har noterat att det sker en
kommunikation, vid sidan av den mer
formella rapporteringen av ekonomi och
verksamhet. Vi har dock inte tillräckligt
underlag för att göra någon bedömning
om denna kommunikation är tillräcklig.
Gällandes den ägardialog som förs inom
ramen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, rekommenderar vi
att förbundsordningens agenda följs samt
att ägardialogen dokumenteras.
Uppfyllt
Vi bedömer att återapporteringen till
kommunfullmäktige avseende
uppsiktsplikten i allt väsentligt är
tillräckligt och ändamålsenlig.

1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagens bestämmelse i kap 6 1§ leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de
verksamheter som bedrivs i nämnder, hel- och delägda bolag samt de
kommunalförbund där kommunen är medlem. Syftet med uppsikten är att
kommunstyrelsen i sin roll som kommunens ledande politiska förvaltningsorgan,
ska ha sådan insikt i de olika verksamheterna att de kan upptäcka avvikelser och
agera utifrån dem.
Ansvaret för att uppsikten sker och går korrekt till är densamma hos samtliga
kommunstyrelsens ledamöter. Lagen kräver av kommunstyrelsen att de begär in
sådan information som behövs för att kontrollera att verksamheter bedrivs på ett
sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet, och att de utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Det finns ingen fastställd praxis eller god sed för utformandet av uppsiktsplikten,
vilket innebär att det är upp till kommunstyrelsen själv att arbeta fram system och
rutiner för hur den ska utföras.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt medför dock inte rätt att fatta beslut i annan
nämnds ställe. Om avvikelser upptäcks ska kommunstyrelsen vända sig till
fullmäktige och därifrån vägledas vidare.

Syfte och uppdrag
Nynäshamn kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska
kommunstyrelsens uppsiktsplikt i verksamheter som kommunen bedriver i
samverkan med andra kommuner.
Kommunen har verksamheter organiserade gemensamt med andra kommuner
antingen i kommunalförbund eller i gemensamma nämnder:
•

Södertörns brandförsvarsförbund

•

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

•

Södertörns överförmyndarnämnd

•

Södertörns upphandlingsnämnd

Revisorerna har i riskanalysen inför år 2016 beslutat att granska kommunstyrelsens
uppsiktsplikt gällande ovanstående kommunalförbund och gemensamma nämnder.
Kommunstyrelsen har, förutom ansvaret att ha uppsikt över nämnder, förbund och
kommunala bolag, givetvis även en ledande och samordnande roll i kommunen. Att
kommunstyrelsen uppfyller kravet på att bedriva uppsikt över kommunens
verksamhet är central för dess ledande och styrande roll i kommunen.
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Uppsiktspliktens utformning regleras emellertid inte i kommunallagen. Det åligger
därför varje kommunstyrelse att utforma hur uppsiktsplikten ska bedrivas.

1.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Granskningens revisionsfråga är:
Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppsikt över de
verksamheter som kommunen bedriver via gemensam nämnd eller i
kommunalförbund?
Ovanstående revisionsfråga ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor.
1. Finns relevanta riktlinjer (reglemente, riktlinjer, ägardirektiv etc.) och
former i övrigt för att utföra uppsiktsplikten?
2. Finns en kunskap om innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsroll?
3. Är regelverk och riktlinjer förankrade i berörda organisationer?
4. Hur följs uppsiktsplikten upp i kommunstyrelsen och hur är rapporteringen
utformad?
5. Har arbetet med uppsiktsplikten en lämplig omfattning och bedrivs det i
övrigt effektivt?
6. Hur kommunicerar kommunstyrelsen med gemensamma nämnder och
kommunalförbund?
7. Hur rapporterar kommunstyrelsen till fullmäktige med anledning av
uppsiktsplikten?

1.3.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta Södertörns brandförsvarsförbund,
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns överförmyndarnämnd samt
Södertörns upphandlingsnämnd.

1.4.

Metod

Granskningen har utförts genom intervjuer och studier av reglementen,
årsredovisningar, delårsrapporter, nämndprotokoll och andra utifrån granskningen
relevanta dokument.
Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och förtroendevalda
ledamöter från kommunstyrelsen samt företrädare för de fyra utvalda nämnderna
och förbunden. Även kommunchefen har intervjuats. Totalt har 7 personer
intervjuats.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

I detta kapitel redogörs för vilka iakttagelser och revisionella bedömningar som
gjorts för varje kontrollfråga. Under bedömningen av respektive kontrollfråga
lämnas även en motivering till bedömningen och eventuella rekommendationer.

2.1.

Finns relevanta riktlinjer (reglemente,
riktlinjer, ägardirektiv etc.) och former i
övrigt för att utföra uppsiktsplikten?

Av Reglemente för kommunstyrelsen antaget av kommunfullmäktige den 11 mars
2015 §§ 17 och 18 (reviderad av kommunfullmäktige den 16 mars 2016, § 53)
framgår följande i 3 §: Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska leda
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala företag och kommunalförbund
vilka kommunen är medlem i. Utöver detta beskrivs kommunstyrelsens styrande
och ledande funktion vidare under 4 §. Kommunstyrelsen i Nynäshamns kommun
genomför temadagar vid tertial 1, delår och årsbokslut där nämnder, förbund och
Nynäshamns kommunala bolag närvarar, med undantag för nämnder och förbund
som är gemensamma med andra kommuner.

Södertörns brandförsvarsförbund
Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i
Haninge kommun. Övriga medlemmar i kommunalförbundet utöver Haninge
kommun är kommunerna Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Nacka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner. Förbundsdirektionen ska
före sista september varje år fastställa kommunalförbundets budget, och ska innan
dess samråda med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande. Därutöver
ska budgetuppföljning ske minst tre gånger per år. I övrigt anges i
förbundsförordningen för Södertörns brandförsvarsförbund inga relevanta
riktlinjer och former för utförande av uppsiktsplikten.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Haninge, Nynäshamn och
Tyresö. I Förbundsförordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund,
daterad 2010-01-01, framgår följande under 18 §: Kommunalförbundet skall
därutöver föra en fortlöpande ägardialog med företrädare för
medlemskommunerna så att medlemmarna därigenom erhåller möjlighet till
styrning, inflytande och insyn. Agendan för ägardialogen skall innehålla minst
följande punkter.


Verksamhetens utfall kopplat till kommunalförbundets ändamål och
uppgifter



Nyckelfrågor för kommunalförbundet med bäring på framtiden



Följsamhet mot budget och prognos
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Avstämningar av ekonomiska och operativa mål

Södertörns överförmyndarnämnd
Haninge kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Haninge
kommuns organisation. Sedan den 1 januari 2011 bedriver kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sin överförmyndarverksamhet
gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Den gemensamma nämnden är en
del av Haninge kommuns nämndorganisation och dess budget. Budgeten för
nämnden fastställs av Haninge kommun i samråd med övriga kommuner och de
samverkande kommunerna lämnar ett årligt bidrag till Haninge för den
gemensamma nämndens verksamhet enligt en gemensamt beslutad
fördelningsnyckel.
Av Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd, daterad 2011-11-21, framgår
följande under 16 §: Nämnden ska till kommunfullmäktige i Haninge kommun
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.
Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade årsredovisning till
kommunstyrelsen lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget
och utfall enligt de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Alla rapporter
ska överlämnas till samtliga samverkande kommuner.

Södertörns upphandlingsnämnd
Haninge och Nynäshamns kommuner har sedan den 1 oktober 2012 en gemensam
nämnd för samverkan inom upphandlingsverksamheten. Haninge är värdkommun
och den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns organisation.
Av Reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd, antaget av
kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun 2012-03-07, § 85, framgår följande
under 15 §: Nämnden ska till kommunfullmäktige i Haninge kommun rapportera
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska
vidare som underlag till kommunens samlade årsredovisning till
kommunstyrelsen lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget
och utfall enligt de anvisningar som kommunstyrelsens utfärdar. Alla rapporter
ska överlämnas till Nynäshamns kommun.

Bedömning
Av förbundsordningar samt reglementen framgår generella skrivningar rörande
uppföljning och återrapportering. Utöver dessa är det upp till Nynäshamns
kommunstyrelse att besluta kring former och frekvens för uppföljning.
Vi bedömer att det finns relevanta riktlinjer avseende kommunstyrelsens
uppsiktsplikt i dess reglemente samt i respektive samverkansorgans reglementen.

2.2.

Finns en kunskap om innebörden av
kommunstyrelsens uppsiktsroll?

Intervjuerna indikerar att det, generellt, finns kunskap om innebörden av
uppsiktsplikten och att det är ett kollektivt ansvar. De intervjuade gör dock
bedömningen att kunskapsnivån skiljer mellan olika individer.
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Information om uppsiktsplikten tillhandahålls inför varje ny mandatperiod genom
den utbildning som förtroendevalda i kommunen då genomgår. Bedömningen om
denna utbildning är tillräckligt skiljer sig mellan de intervjuade. En av de
intervjuade framför att utbildningsbehovet är större än vad som, hittills har
tillgodosetts och att det finns en risk att ”man tar för givet” att samtliga ledamöter i
kommunstyrelsen är införstådda med uppsiktsplikten och dess innebörd.

Bedömning
Vi bedömer att det, hos de nyckelpersoner som intervjuats, finns en tillräcklig
kännedom om relevanta regelverk och innebörden av kommunstyrelsens
uppsiktplikt.
Vi rekommenderar dock att en intern diskussion inom kommunstyrelsen rörande
uppsiktsplikten, dess definition samt vad styrelsen anser vara en tillräcklig uppsikt
från kommunstyrelsens sida. En sådan diskussion kan leda till en positiv utveckling
av området och, inte minst, identifiera eventuella utbildningsbehov.

2.3.

Är regelverk och riktlinjer förankrade i
berörda organisationer?

Vi gör bedömningen, ovan att det, hos de nyckelpersoner som intervjuats, finns en
tillräcklig kännedom om relevanta regelverk och innebörden av kommunstyrelsens
uppsiktplikt. Vi noterar att årsredovisningarna etc. från aktuella samverkansorgan
är utformade på ett sådant sätt att de bör ge goda förutsättningar för att
kommunstyrelsen ska kunna säkerställa en tillfredsställande uppsiktsplikt. En av
intervjupersonerna som har en mycket central roll framhåller att man endast
undantagsvis har behövt påminna något av samverkansorganen om att leverera
information och de dokument som kommunstyrelsen behöver för att fullgöra sin
uppsiktsplikt. I intervjuerna får vi heller inga indikationer på att regelverk och
riktlinjer inte skulle vara förankrade i berörda organisationer.

Bedömning
Vi bedömer, mot bakgrund av de intervjuades kunskaper och uppfattningar om
uppsiktsplikten och hur den fungerar, att regelverk och riktlinjer är förankrade i
berörda organisationer.

2.4.

Hur följs uppsiktsplikten upp i
kommunstyrelsen och hur är
rapporteringen utformad?

Enligt Kommunallagen 6 kap 3§, får kommunstyrelsen av nämnder och anställda i
kommunen begära in yttranden och upplysningar som möjliggör utövande av
uppsiktsplikten.
I intervjuerna framgår en enhetlig bild av omfattningen av hur uppsiktsplikten
bedrivs och säkerställs i kommunstyrelsen. Rapportering till kommunstyrelsen sker
vid tertial 1 och delår samt vid årsbokslut. Vid tertial 1 avrapporteras främst
ekonomi medan det vid delår och årsbokslut även sker en avstämning mot
verksamhetsmålen.
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Framkommer någon avvikelse rapporteras det till fullmäktige. I några intervjuer
framhålls det som positivt att det i Nynäshamns kommun förekommer att samma
person är kommunstyrelseledamot och samtidigt är ledamot i något av
samverkansorganen. Detta uppges förenkla och påskynda kommunikationen mellan
parterna. Resultatet uppges bli en tvåvägskommunikation och ett effektivt utövande
av uppsiktsplikten.
Protokollsgenomgång
Från kommunstyrelsens protokoll från 2015 samt första halvåret 2016 kan utläsas
att kommunstyrelsen tar del av redovisning från gemensamma nämnder och
kommunförbund enligt tidigare nämnd praxis, tertial 1, delår samt årsbokslut.
Under den stående punkten ”rapport från kommunstyrelsens ledamöter” kan
närvarande informera kring gemensamma nämnder och förbund. För 2015 och
2016 kan ett sådant ärende identifieras i kommunstyrelsens protokoll vilket berörde
oppositionsrådets informering kring en uppräkning av budgeten för Södertörns
Brandförsvarsförbund (protokoll 2015-06-17 § 126).
Vidare tas löpande andra beslut rörande gemensamma nämnder och förbund inom
kommunstyrelsen, exempelvis taxor för Södertörns miljö- och Hälsoskyddsförbund
(protokoll 2015-10-21 § 206-211), uppräkning av Södertörns brandförsvarsförbunds
taxa gällande sotning och brandskyddskontroll (protokoll 2015-06-17 § 134) samt
ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
(protokoll 2016-06-15 § 131).

Bedömning
Vi bedömer att den rapportering som lämnas rörande de samverkande organen
förefaller vara tillräcklig. Vi noterar dock, efter vår protokollsgenomgång, att
möjligheten till tvåvägskommunikation som möjliggörs av personunionerna mellan
kommunstyrelsen och samverkansorganen vilken framhölls som positiv under
intervjuerna har nyttjats i mycket begränsad utsträckning under 2015/2016.

2.5.

Har arbetet med uppsiktsplikten en lämplig
omfattning och bedrivs det i övrigt effektivt?

I SKLs skrift Principer för styrning av kommun och landstingsägda bolag, från år
2006, står det att kommunstyrelsen årligen bör rapportera skriftligt hur dess
uppsiktsplikt enligt 6 kap 1§ kommunallagen har utövats. I Nynäshamns kommuns
årsredovisning eller i annan rapportering vi tagit del av har vi inte funnit någon
motsvarande rapportering.
Huruvida uppsiktsplikten har en lämplig omfattning och huruvida arbetet avseende
uppsiktsplikten bedrivs effektivt är en fråga som kommunstyrelsen i sin helhet bör
analysera och bedöma. I intervjuer med kommunstyrelseledamöter framförs olika
bilder av huruvida kommunstyrelsens arbetsformer och arbetsfördelning är
ändamålsenlig för att kommunstyrelsen ska beredas möjlighet att utöva
uppsiktsplikten med en lämplig omfattning.
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Bedömning
Ansvaret för hur uppsikten utövas ligger hos hela kommunstyrelsen. Vi har inte
tillräckligt underlag för att göra någon bedömning om uppsiktsplikten har en
lämplig omfattning och om den i övrigt bedrivs effektivt. Vår rekommendation är
att kommunstyrelsen bör diskutera och bedöma huruvida arbetet med
uppsiktsplikten har en lämplig omfattning och bedrivs effektivt. Kommunstyrelsen
bör göra en egen värdering av huruvida arbetsformerna och arbetsfördelningen
avseende uppsiktsplikten är ändamålsenlig. Detta kan exempelvis diskuteras vid ett
tillfälle då hela kommunstyrelsen är samlad, förslagsvis under ett ordinarie
sammanträde.
Följande frågor kan vara av intresse att behandla:


Får hela kommunstyrelsen tillräckligt med information för att bedriva
uppsiktsplikten i lämplig omfattning?



Vilken information bör särskilt prioriteras avseende kommunstyrelsens
uppsiktsplikt?



Är rapporteringen/informationen tillräcklig för att styrelsen ska kunna
agera och vidta åtgärder om nämnder, bolag eller kommunalförbund inte
uppnår ekonomiska- och/eller verksamhetsmässiga mål?



Presenteras rapporteringen/informationen på ett pedagogiskt lättillgängligt
sätt?



Hur bör återrapportering till kommunstyrelsen ske avseende omfattning,
periodicitet och tidpunkt?



Får enskilda ledamöter som inte är heltidsengagerade tillräcklig
information?

2.6.

Hur kommunicerar kommunstyrelsen med
gemensamma nämnder och
kommunalförbund?

Kommunikationen sker, enligt uppgift, främst genom de ledamöter i
kommunstyrelsen som även är ledamöter i de olika samverkansorganen. Utöver
denna dialog sker kontinuerlig kommunikation på tjänstemannanivå.
Det framkommer också att informationsbrev etc. från de olika samverkansorganen
förbunden skickas ut kontinuerligt. Det framkommer i intervjuerna att, i vart fall
några ledamöter i kommunstyrelsen, i olika omfattning, tar del av denna typ av
information.
Den ägardialog som förs inom ramen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
uppges vid intervju ske genom träffar mellan ägarkommunernas kommunalråd och
kommunchefer, tillsammans med förbundets ledning. Detta i enlighet med
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förbundsordningen. Dessa träffar uppges vara mindre formaliserade och
dokumenteras inte. De uppges äga rum ungefär en gång per år.

Bedömning
Vi har noterat att det sker en kommunikation, vid sidan av den mer formella
rapporteringen av ekonomi och verksamhet. Vi har dock inte tillräckligt underlag
för att göra någon bedömning om denna kommunikation är tillräcklig. Vår
uppfattning är, vilket framgår ovan att kommunstyrelsen bör diskutera hur
uppsiktsplikten fungerar. I en sådan diskussion kan också frågan huruvida
formerna för kommunikationen – exempelvis att den främst sker genom den
personunion som finns mellan kommunstyrelsen och de olika samverkansorganen
fungerar på ett tillfredställande sätt. Det bör dock noteras att denna personunion
finns under denna mandatperiod men att den inte är formaliserad.
Gällandes den ägardialog som förs inom ramen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund, rekommenderar vi att förbundsordningens agenda följs samt
att ägardialogen dokumenteras.

2.7.

Hur rapporterar kommunstyrelsen till
fullmäktige med anledning av
uppsiktsplikten?

Enligt 2015 års protokoll tar kommunfullmäktige del av rapportering från
kommunförbund och gemensamma nämnder under delårs- samt årsbokslut.
Delårsbokslutet är mer kortfattad ekonomisk information i samband med
kommunkoncernens redovisning medan varje förbunds/gemensam nämnds
årsbokslut behandlas enskilt i fullmäktige. I kommunkoncernens årsbokslut
behandlas kommunförbund och gemensamma nämnder mycket kortfattat och är att
betrakta som en kort ekonomisk redovisning och redogörelse för att Nynäshamn
har dessa samarbeten.
Kommunfullmäktige tar vissa slutgiltiga beslut rörande gemensamma nämnders
angelägenheter, exempelvis taxor inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Ledamöter i fullmäktige har också möjligheten att under sammanträden lyfta frågor
relaterade till de olika samverkansorganen till kommunstyrelsen och ledamöter i de
aktuella samverkansorganen.

Bedömning
Vi gör bedömningen att återapporteringen till kommunfullmäktige avseende
uppsiktsplikten i allt väsentlig är ändamålsenlig.
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