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Uppdragsbeskrivning för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente: 

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma 
nämnder, hel- eller delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. 

Uppsiktsplikt vad gäller kommunens nämnder 
För att fullgöra de uppgifter som fullmäktige ålagt kommunstyrelsen krävs det 
en planering och organisation för presidieträffar med nämnderna. 
Presidieträffarna ska ingå i kommunens sammanträdesplanering. 

2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 
och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att 
en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

3 § Kommunstyrelsen ska: 
• utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
• hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, 

8 § Kommunstyrelsen ska 
• se till att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
• övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt, 
• följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
• 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, 
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Uppsikten är begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det krävs, framställa till fullmäktige i egenskap av 
högsta beslutande organ att ingripa. 

Kommunstyrelsens presidium ska kalla till möte med respektive nämnds 
presidium, minst två gånger per år. Senast innan mars månads utgång och 
senast innan september månads utgång. Anteckningar ska föras vid mötet. 

Kommunstyrelsens presidium ska bjuda in fullmäktiges presidium för att 
rapportera hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund 
av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Anteckningar ska föras vid mötet. 

Uppsiktsplikten vad gäller bolag och stiftelser 
Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente: 

4 § Kommunstyrelsen ska: 

• 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 att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade 

• ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och 
stiftelseledningar 

• löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser 
kommunen äger eller har intresse i 

• årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

• svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 

Uppsikten är begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det krävs, framställa till fullmäktige i egenskap av 
högsta beslutande organ att ingripa. 

För att fullgöra de uppgifter som fullmäktige ålagt kommunstyrelsen krävs det 
en planering och organisation för avstämningsmöten med bolagen. 

Kommunstyrelsens presidium ska kalla till möte med respektive 
bolagsledning, en gång per år, senast innan februari månads utgång. 
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För helägda bolag kallas ordförande och VD om funktionerna finns i annat fall 
lämplig representation. 

För delägda bolag kallas ordförande, kommunens representant och VD. 

Anteckningar ska föras vid mötet. 

Kommunstyrelsens presidium ska bjuda in fullmäktiges presidium för att 
rapportera hur samtliga bolags verksamheter utvecklas mot bakgrund av 
fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Anteckningar ska föras vid mötet. 
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