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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun genomfört 

en granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningens syfte är att 

bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet är 

lag- och ändamålsenlig. Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att 

kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag inte helt är lag- och ändamålsenlig.  

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten. 

Revisionsfrågor Bedömning  

Är uppsiktsplikten föremål för en tydlig och 

ändamålsenlig systematik? 

Delvis 

 

Bedrivs uppsiktsplikten enligt fastställd systematik? 
Delvis 

 

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin 

uppsiktsplikt över nämnder och bolag? 

Delvis 

 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi rekommendationer till kommunstyrelsen att:  

● med anledning av antagna riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt regelbundet 

följa upp effekterna av det nya arbetssättet för att säkerställa att syftet med 

riktlinjerna uppnås samt att kommunallagens krav uppfylls. 

● säkerställa att årliga beslut enligt 6 kap 9 § KL fattas och att en tillräcklig prövning av 

bolagens verksamhet genomförs årligen. Detta för att kommunstyrelsen med väl 

underbyggt underlag ska kunna besluta att den verksamhet som bolagen bedrivit 

under föregående verksamhetsår varit i enlighet med det kommunala ändamålet och 

de kommunala principerna.  

● etablera ett årshjul som omfattar både uppföljning och uppsikt av nämnder och bolag 

för att få en sammanhängande process och att säkerställa ett systematiskt och 

transparent arbetssätt för kommunens verksamheter.  

● på ett mer strukturerat sätt inkludera bolagen i kommunens strategiska visionsarbete 

för att säkerställa att bolagen utifrån sina uppdrag får konkreta mål att arbete med 

för visionens realisering.  

● Tillse att det finns system för att regelbundet följa upp om vidtagna åtgärder mot en 

verksamhet fått effekt eller om ytterligare åtgärder krävs. Först då kan 

kommunstyrelsen anses uppfylla sin aktivitetsplikt när det finns anledning att anta att 

kommunens ekonomiska ställning påverkas. 
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Inledning 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap 1, 9-11 §§ ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och 

bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan 

på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som 

behövs.  

Med anledning av detta är det av vikt att kommunstyrelse nogsamt följer de 

verksamheter som bedrivs inom kommunen. Särskilt tydlig och viktig blir 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt då någon nämnd går med större och ihållande 

underskott. I en allt mer ansträngd ekonomi för landets kommuner blir det extra viktigt 

för kommunen att utöva sin uppsiktsplikt för att på så vis kunna leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Styrelsen får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de 

behöver för att fullgöra sitt uppdrag.  

Därutöver har kommunstyrelsen också en rad egna verksamheter och processer som 

de direkt ansvarar för som t.ex. personaladministrativa system, ekonomisystem, IT-

system, intern kontroll osv. 

Mot denna bakgrund har revisorerna bedömt det motiverat att genomföra en granskning 

inom området. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas 

och bolagens verksamhet är ändamålsenlig och tillräcklig. 

Revisionsfrågor: 

● Är uppsiktsplikten föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik? 

● Bedrivs uppsiktsplikten enligt fastställd systematik? 

● Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag? 

Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar enligt 6 kap. 1, 9-11 §§ KL. 

Granskningen avser kommunstyrelsens genomförda uppsiktsplikt för verksamhetsår 

2020. Om kommunstyrelsen under granskningsperioden inte ännu fattat beslut om 

uppsiktsplikt för verksamhetsår 2020 kommer granskningen istället baseras på 

genomförd uppsiktsplikt för verksamhetsår 2019.  

Gällande kommunstyrelsens löpande uppsiktsplikt avser granskningen i huvudsak 

verksamhetsår 2021.  

Revisionskriterier 
Nedan följer förslag på revisionskriterier: 

● Kommunallagen 6 kap 1, 9 , 11 §§ 

● Reglemente för kommunstyrelsen och berörda nämnder 
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● Ägardirektiv för berörda bolag 

● Ägarpolicy för berörda bolag 

● Verksamhetsstyrningspolicy  

● Ekonomistyrningspolicy 

m m beroende på vad som finns i kommunen 

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsens uppsikt över nedanstående 

nämnder och bolag.  

Nämnder: Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsservicenämnden, 

arbetsmarknads- och socialnämnden och överförmyndarnämnden. 

Bolag: Ljusdals Energiföretag AB och Ljusdalshem 

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentationsgranskning (protokoll, rutiner, 

riktlinjer, ägardirektiv) samt intervjuer.  

Följande funktioner har intervjuats i granskningen: 

● Kommunchef 

● Kommunstyrelsens ordförande 

● Kommunstyrelsens andre vice ordförande 

● Förvaltningschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

● Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 

● Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 

● Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen 

● Ordförande för Ljusdals Energiföretag AB 

● VD för Ljusdals Energiföretag AB 

● VD för AB Ljusdalshem 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Granskningsresultat 
Inledning 

Uppsiktsplikt enligt kommunallagen 

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet.  
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap 3-6 §§ och sådana kommunalförbund som 
kommunen eller regionen är medlem i. KL § 6:1 
 
Av KL 6 kap 8 § framgår att 8 § fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om 
särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock 
inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen 
av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 
 
Av KL 6 kap 9 § framgår att styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som 
avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet 

i uppsiktsplikten. Detta innebär att det är upp till respektive kommun att utforma 

uppsiktspliktens innehåll och hur den ska genomföras i praktiken. Kommunallagen 

betonar vikten av styrningen av den kommunala verksamheten oavsett juridisk form. Det 

ska således inte ha någon betydelse om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller 

förbundsform eller annan form.  Det förekommer ofta att det finns personunion mellan 

ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna men detta fråntar inte kommunstyrelsen 

skyldigheten att utöva uppsikt över nämnderna och förbunden.  

Av författningskommentarerna framgår att styrelsen har en särskild ställning bland 

nämnderna i och med att man har en ledande och samordnande roll. Uppsikten är dock 

i praktiken begränsad till att lämna råd och anvisningar och påpekanden samt i de fall 

det anses nödvändigt se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ 

ingriper. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i 

kommunala förbund. För att hantera denna uppgift utfärdas i praktiken 

förbundsordningar för de kommunala förbunden där kommunstyrelsens rätt till insyn 

skrivs in. Uppsiktsplikten gäller även gemensamma nämnder och bolag som kommunen 

är medlem i eller har ägande i. 

I juli månad år 2018 släppte Sveriges kommuner och Regioner (SKR) skriften Förstärkta 

uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag. Bakgrunden till skriften är de 

förändrade regler om uppsikt över kommun- och regionägda bolag som återfinns i 

kommunallagen. I skriften ingår en praxisstudie. Problemställningen som återfinns i 

skriften är att det av lagtexten inte framgår hur uppsiktsplikten skall utföras. Det framgår 

i förarbetena att styrelsens ställningstagande ska utformas som ett beslut som är 

överklagbart – det framgår emellertid inte vad som gäller för fullmäktiges hantering av 

styrelsens redogörelse. 
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Ett särskilt problem är vad som gäller i delägda kommunala bolag, där det är oklart om 

en, några eller alla kommuner skall utöva uppsiktsplikten. Likaså är det oklart vad som 

gäller beträffande sådana bolag som ägs av en kommun eller ett region tillsammans 

med privata aktörer.  

Skriften tar fasta på att det hunnit utbildas en praxis för hur uppsikten hanteras för de 

kommunala bolagen. Skriften lämnar även ett förslag till struktur avseende innehåll i 

uppsiktsregler. Avsikten med förteckningen är att den ska vara exemplifierande – 

beroende på vilken ambitionsnivå som kommunen väljer kan reglerna om uppsiktsplikt 

göras mer eller mindre utförliga. Nedan följer förslaget till struktur: 

1. Ansvaret för uppsikten 

a. Kommunstyrelsens ansvar i dess helhet 

b. Eventuellt moderbolags och andra aktörers roller. 

2. Underlag för uppsikten 

a. Styrdokument och andra handlingar som lämnar upplysning om det kommunala 

 ändamålet, m.m., med bolagsverksamheten, såsom företagspolicy, bolagsordning 

 och ägardirektiv. 

b. Andra kommunala styrinstrument, såsom särskilda uppdrag, budget, kommunala 

 policys. 

c. Bolagens ekonomiska rapporter. 

d. Protokoll från bolagsstämma och bolagsstyrelse. 

e. Löpande information, beslutsunderlag till styrelsen m.m. 

f. Ärenden som underställs fullmäktige pga. att de är av principiell beskaffenhet eller 

 större vikt. 

g. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter. 

3. Dokumentation 

a. Förteckning över vilka handlingar som lämnas över till kommunstyrelsen. 

b. Andra kommunala styrinstrument, såsom särskilda uppdrag, budget, kommunala 

 policys. 

c. Kommunstyrelsens beslutsunderlag. 

d. Protokoll över kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

e. Kommunstyrelsens åtgärder och rapportering med anledning av gjorda iakttagelser. 

f. Handlingar som överlämnas till kommunfullmäktige. 

g. Dokumentation av eventuella åtgärder under löpande år. 

 

4. Tidsplan för uppsikten. 

5. Uppföljning av uppsikten 

a. Uppföljningsåtgärder 

b. Resultat av uppföljningen 
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Systematik i uppsiktsplikten 

Är uppsiktsplikten föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik?  

Iakttagelser 

Ljusdals kommun består, förutom kommunstyrelsen, av sju nämnder och dess 

förvaltningar. I kommunen finns även de kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB 

och AB Ljusdalshem. 

 

Kommunstyrelsens reglemente1 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande 

politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 

utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

Vidare ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 

målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Som en del i kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bl.a. att ansvara för 

samordningen av kommunens kompetensförsörjningsarbete samt att ansvara för 

kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendesystem, e-postsystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 

passersystem, förtroendemannaregister och övriga övergripande IT-system. 

Kommunstyrelsen ska vidare ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag 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.  

I kommunstyrelsens reglemente finns också ett avsnitt avseende uppföljning. Av detta 

framgår att styrelsen ska: 

1. Övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

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

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.  

4. 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.  

5. En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 

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

 
1 Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 § 129.  
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6. 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.  

7. Senast i april och oktober varje år lämna fullmäktige en redovisning över 

beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som 

inte slutligt handlagts av fullmäktige.  

Nämndernas reglementen 

Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden är fastställt av 

kommunfullmäktige 2018-11-26 § 132. I reglementet saknas information kopplad till 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Reglementet för jävsnämnden är fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 § 134. I 

reglementet saknas information kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Reglementet för omsorgsnämnden är fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 § 

133. I reglementet saknas information kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Reglementet för samhällsservicenämnden är fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-

26 § 130. I reglementet saknas information kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Reglementet för utbildningsnämnden är fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 § 

131. I reglementet saknas information kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Reglementet för valnämnden är fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 § 136. I 

reglementet saknas information kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Reglementet för överförmyndarnämnden är fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 

§ 135. I reglementet saknas information kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Utöver respektive nämnds reglemente finns också ett gemensamt reglemente för 

Ljusdals kommuns nämnder vilket fastställdes 2018-11-26 §128. Av reglementet 

framgår bland annat att det åligger kommunstyrelsens ordförande att ha uppsikt över 

hela kommunens nämndförvaltning. Därutöver framgår ingen ytterligare information 

kopplat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Reglemente för intern kontroll2 

I Ljusdals kommun finns ett reglemente för intern kontroll. Syftet med reglementet är att 

säkerställa att kommunen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s att man 

med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås:  

● Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet. 

● Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

● Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.  

I reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 

organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska 

 
2 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-10-26 § 187.  
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också formulera förvaltningsövergripande anvisningar kring intern kontroll exempelvis i 

frågor om attest, uppföljning, lönerapportering m.m.  

Ägardirektiv  

Ägardirektivet för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag är fastställt av Ljusdals 

kommun i kommunfullmäktige 2019-04-29 § 44 och bekräftat vid bolagsstämmorna 

under våren 2019.  

Ägardirektivet för Ljusdals Energiföretag AB och dess dotterbolag är fastställt av 

Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2019-04-29 § 46 och bekräftat vid 

bolagsstämmorna under våren 2019.  

Av respektive ägardirektiv framgår följande kopplat till uppsiktsplikten:  

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. Bolaget står 

enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

ska utöva fortlöpande uppsikt över verksamheten som bedrivs i kommunens bolag. 

Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från bolagen som kommunstyrelsen 

anser erforderlig för att fullgöra detta åliggande. 

Vidare framgår av respektive direktiv att ägaren, d v s kommunen, fortlöpande ska 

hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med 

kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Ägarsamråd ska kontinuerligt hållas mellan bolagets styrelse och kommunstyrelsens 

presidium. Syftet med ägarsamråden är ett informellt informationsutbyte. 

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat enligt den 

fastslagna planen. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare 

omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 

Det åligger bolagen att i enlighet med kommunens tidsplan och utan dröjsmål 

översända följande handlingar till kommunstyrelsen: 

- protokoll från bolagsstämma 

- protokoll från styrelsesammanträde 

- bolagets årsredovisning, koncernredovisning med revisionsberättelse och 

granskningsrapport från lekmannarevisor 

- bolagens delårsbokslut, 

- underlag för koncernredovisning, 

- budget samt 

- övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen. 

Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt3 

Utöver reglementen och ägardirektiv finns i Ljusdals kommun en fastställd riktlinje för 

fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nedan ges en sammanfattning av vilka 

delar som fastställd riktlinje innehåller: 

 
3  Fastställd av kommunstyrelsen 2021-05-27 § 106. 
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Inledning  

Under inledning specificeras kommunstyrelsens ansvar. Det som framgår av fastställd 

riktlinje kopplat till ansvar är samma information som framgår av kommunstyrelsens 

reglemente (se stycke ett och två under Kommunstyrelsens reglemente ovan).  

Bakgrund 

Under bakgrund framgår information om vad kommunstyrelsens uppsiktsplikt utifrån 6 

kap. 1 § Kommunallagen.  

Syfte  

Under syfte specificeras syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt, syftet med 

fastställd riktlinje och syftet med ett ändamålsenligt fullgörande av uppsiktsplikten.  

Syftet med fastställd riktlinje är att ge en samlad bild av och samtidigt tydliggöra hur 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens verksamhet ska och kan genomföras 

så att kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten utförs ändamålsenligt med 

avseende på innehåll, omfattning och genomförande. 

Omfattning/avgränsning/ansvar/förutsättningar  

Under dessa delar framgår information om vad och vilka uppsikten ska omfatta, vilka 

som bär ansvaret för uppsiktsplikten i kommunen samt att yttranden och upplysningar 

som kommunstyrelsen behöver från övriga nämnder, beredningar och anställda för att 

fullgöra sitt uppdrag får begäras in.  

Riktlinjer - Uppsiktspliktens innehåll - grundstruktur 

Här presenteras grundstrukturen över uppsiktens innehåll i Ljusdals kommun. Det 

framgår information om ansvaret för uppsikten, underlag för uppsikten, besök hos 

kommunstyrelsen, dokumentation av genomförd uppsikt samt uppföljning av uppsikten. 

Därtill framgår bland annat förvaltningens ansvar kopplat till inkomna handlingar, 

kommunchefens ansvar kopplat till ägardirektiv och bolagsordning, frågor som ska 

besvaras av verksamheterna vid besök hos kommunstyrelsen samt frågor som är 

viktiga för kommunstyrelsen att belysa.  

Riktlinjer - Uppsikt per verksamhetsform  

Här presenteras hur uppsikten ska ske över övriga nämnders verksamhet, verksamhet 

enligt avtalssamverkan, privata utförare, de kommunala bolagens verksamhet samt 

kommunalförbund.  

● Uppsikt över övriga nämnders verksamhet 

Fokus vid uppsikt över övriga nämnders verksamhet ligger enligt fastställd riktlinje på 

period-, delårs- och helårsrapporter samt på möten mellan kommunstyrelsen och 

förtroendevalda företrädare för respektive nämnd.  

Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet utövas i första hand genom 

att ta del av nedan listade underlag. Samtliga nämnder ansvarar för att löpande till 

kommunstyrelsens diarium skicka in dessa.  

- Nämndernas reglementen 

- Nämndernas budgetunderlag och verksamhetsplaner  
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- Nämndernas period-, delårs-, och årsrapporter där centrala delar vid 

samtliga rapporteringstillfällen är bedömning av hur väl nämnden uppfyller 

sitt grunduppdrag gentemot medborgarna samt ekonomisk ställning  

- Nämndernas interna kontroll  

- Handlingar och protokoll från nämndernas sammanträden  

- Nämndens företrädares information vid kommunstyrelsens eller utskotts 

sammanträde, i samband med beslut om budget, i samband med beslut om 

årsredovisning samt vid begäran av kommunstyrelsen. Nämndens 

företrädare är i första hand nämndens ordförande och i andra hand vice 

ordförande osv. Ordförande kan välja att ha förvaltningschef närvarande. 

- Kommunchefens information om väsentliga händelser i förvaltningar och 

nämnder vid kommunstyrelsens sammanträden. 

- Valda revisorers årliga granskningsrapport  

- Valda revisorers fördjupade granskningsrapporter  

- Valda revisorers information vid dialogmöte i samband med kommunens 

delårsrapport 

 

● Uppsikt över kommunala bolagens verksamhet 

I respektive bolags bolagsordning beskrivs bolagens informationsplikt mot 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppsikt över bolagen utövas i första hand genom 

att ta del av nedan listade underlag. Bolagen ansvarar för att löpande till 

kommunstyrelsens diarium skicka in dessa. 

- Bolagsordning och ägardirektiv 

- Bolagens budgetunderlag och affärsplaner  

- Bolagens delårsrapporter och årsredovisningar där centrala delar är 

bedömning av hur väl bolaget uppfyller sitt grunduppdrag och ekonomisk 

uppföljning  

- Uppföljning av bolagens arbete med intern kontroll 

- Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll  

- Särskilt ärende för det årliga beslutet att ta ställning till om verksamheten i de 

kommunala bolagen föregående kalenderår har varit förenlig med 

ändamålet. Underlaget till beslutet ska innehålla en motivering till 

ställningstagandet.  

- Information om väsentliga händelser i bolagen som ges av kommunchefen 

vid kommunstyrelsens sammanträden.  

- Valda revisorers årliga revisionsberättelse med revisionsrapport  

- Valda revisorers granskningsrapport  

- Lekmannarevisorernas rapport 

Fullmäktige beslutar om de kommunala bolagens ägardirektiv och bolagsordningar där 

bolagens kommunala ändamål, det vill säga den kommunala angelägenhet som 

fullmäktige överlåtit till bolaget att sköta, fastställs.I ägardirektiven regleras bolagens 

informationsskyldighet där det i detalj anges hur bolagen ska hålla kommunstyrelsen 

uppdaterad av sin verksamhet. I bolagsordningen anges de kommunala befogenheterna 

som bolagen ska hålla sig inom, det vill säga att bolagen ska agera efter samma 

begränsade villkor som skulle gälla om verksamheten istället hade utförts i den 

kommunala förvaltningen. 
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Instruktion till kommunchef 

Vi har också tagit del av upprättad instruktion till kommunchef av vilken det bland annat 

framgår att kommunchefen för den politiska organisationen har följande uppdrag:  

● Biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt som beskrivs i kommunallagen och 

håller kommunstyrelsen löpande underrättad om relevant information gällande 

nämnder och kommunala bolag som framkommer i de forum som kommunchefen 

deltar i. 

● Ser till så att styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och intern kontroll följs i 

organisationen.  

Vidare framgår att kommunchefen bland annat har följande uppdrag för förvaltningarna:  

● Styra och leda förvaltningsorganisationen. Kommunchefen är överordnad chef för 

förvaltningarna och ytterst ansvarig för den samlade förvaltningsorganisationen och 

ska säkerställa att verksamheten drivs och utvecklas professionellt och har därmed 

en drivande roll i arbetet med att utveckla och effektivisera kommunens organisation 

och verksamhet. 

Och följande uppdrag för kommunala bolag, kommunalförbund och övriga organ:  

● Utgör tillsammans med förvaltningscheferna, verkställande direktören för Ljusdals 

Energföretagi AB respektive AB Ljusdalshem kommunens koncernledning som ska 

samordna och leda koncernövergripande frågor. Koncernledningen ansvarar också 

för att samordning sker mellan bolags- och förvaltningschefer i koncernövergripande 

frågor och gemensamma uppgifter samt att ett helhets- och koncernperspektiv 

beaktas. 

● Kommunchefen ska tillse att kommunstyrelsen ges förutsättningar att utöva 

ägarrollen gentemot bolagen på uppdrag av kommunfullmäktige.  

● Kommunchefen ansvarar för att kommunstyrelsen genomför ägardialog med 

bolagens ordförande och VD, minst två gånger per år. 

● Kalla bolagschefer till de sammankomster övriga chefer inom kommunen kallas till. 

Bedömning 

Är uppsiktsplikten föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis uppfyller revisionsfrågan. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns ett flertal formellt beslutade 
styrdokument som berör uppsiktspliktens bedrivande. Vidare framgår att 
kommunstyrelsen säkerställer att de regelbundet erhåller dokumentation från både 
nämnder och bolag för att säkerställa den löpande uppsikten samt att det sker 
regelbundna dialogträffar med både nämnder och bolag. Genom intervju med både 
kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande kan även konstateras att det 
finns ett fungerande informationsflöde till samtliga ledamöter och att det därför finns 
förutsättningar för att ha löpande uppsikt. Då ansvaret för uppsiktsplikten är kollektivt för 
ledamöterna i kommunstyrelsen så är väsentligt att alla ledamöter får tillräcklig 
information. 

Fram till 2021-05-27 har det emellertid inte funnits något specifikt och sammanhållande 
styrdokument som reglerar hur uppsiktsplikten är avsedd att bedrivas och hur processen 
ska systematiseras. Detta anser vi utgöra en brist. 2021-05-27 antogs riktlinje för 
fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt med syfte att ge en samlad bild och att 
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tydliggöra hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens verksamhet ska och 
kan genomföras ändamålsenligt med avseende på innehåll, omfattning och 
genomförande. Riktlinjen bedömer vi vara ändamålsenligt i sin utformning. Framhållas 
ska emellertid att dokumentet är helt nytt i organisationen och att det inte funnits något 
motsvarande tidigare. Effekten av dokumentet går inte heller att bedöma än men klart 
står att det skapar förutsättningar för att arbeta mer systematiskt med uppsikt över 
kommunens verksamhet i nämnder och bolag än vad kommunstyrelsen gjort tidigare.  

Efter genomgång av de styrdokument som finns på området anser vi att formerna för 
uppsiktsplikten kan förstärkas ytterligare genom framtagande av ett årshjul som 
beskriver kommunstyrelsens samordning av uppsiktsplikten och där övrigt uppföljning 
av alla verksamheter kan inkluderas. På så sätt skapas en tydligare systematik för 
kommunens verksamheter, nämnder som bolag, om hur processen för uppföljning och 
uppsikt ska genomföras.  

 

Uppsiktspliktens genomförande 

Bedrivs uppsiktsplikten enligt fastställd systematik? 

Iakttagelser 

I föregående revisionsfråga redogörs för hur och med vilken systematik 

kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt. I denna revisionsfråga fokuseras hur 

uppsiktsplikten faktiskt sker.  

Nämnder 

Vid intervjuer med verksamhetsföreträdare för dels kommunstyrelsen dels övriga 

förvaltningar har vi fått information om att kommunstyrelsen, som en del av uppsikten, 

erhåller en ekonomisk rapport från respektive nämnd inför varje sammanträde. Vid 

genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll har vi noterat att både 

kommunstyrelsen och respektive nämnds ekonomiska uppföljning kontinuerligt 

presenteras för kommunstyrelsen av kommunchef/ekonomichef under den 

återkommande punkten månadsuppföljning.  

Som en del av uppsikten tar kommunstyrelsen också del av respektive nämnds delårs- 

och årsbokslut. Dessa föredras enligt uppgift av representanter från respektive 

förvaltning och möjlighet finns då för kommunstyrelsens ledamöter att ställa frågor.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 51 beslutade styrelsen bland annat 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2020. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26 § 44 beslutade fullmäktige att godkänna 

kommunens årsredovisning för 2020. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-07 

§ 169 beslutade styrelsen bland annat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

kommunens delårsbokslut för januari-augusti 2020. Vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-10-25 § 118 beslutade fullmäktige att godkänna kommunens 

delårsrapport för januari-augusti 2020.  

Vidare förklaras vid intervjuer att nämndernas sammanträdesprotokoll alltid skickas till 

kommunstyrelsen för att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ska ha tillgång till 

dessa. Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll noteras att 

styrelsen vid sex sammanträden under år 2021 tagit del av protokoll från 

utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och samhällsservicenämnden. Vid fem av 

dessa har styrelsen också tagit del av protokoll från arbetsmarknads- och 
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socialnämnden. Att kommunstyrelsen kontinuerligt tar del av nämndernas protokoll är 

en del av uppsiktsplikten och sammanfattas i sammanträdesprotokoll enligt nedan:  

 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att hålla sig informerad om vilka beslut 

nämnderna och bolagen fattar. Kommunstyrelsen behöver få löpande information om 

bolagen, nämnderna och rådens verksamheter. Ett sätt att få denna kunskap är att ta 

del av bolagens och nämndernas protokoll.  

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna sker också 

ordförandeträffar. Vid dessa träffar, som sker varje måndag, närvarar 

kommunstyrelsens ordförande samt ordförande för respektive nämnd. Den information 

som framkommer vid träffarna stannar hos de som närvarar. Representanter från 

bolagen närvarar inte vid ordförandeträffarna.  

Varje måndag sker också träffar mellan förvaltningschefer. Vid dessa träffar närvarar 

kommunchef och förvaltningschefer för respektive förvaltning. Det kan även hända att 

andra funktioner närvarar vid träffarna såsom VD för de kommunala bolagen. Här 

informeras bland annat om vad som tagits upp i kommunledningsgruppen och 

diskussioner förs kring ekonomi, ärendehantering, olika budgetdelar, IT-frågor och annat 

som är av vikt. 

Som en del av uppsikten erhåller nämnderna också uppdrag från kommunstyrelsen. Om 

så är fallet blir berörd nämnd efter en tid inkallad till styrelsen för återrapportering. Enligt 

uppgift saknas direktiv som säkerställer att återrapporteringen till kommunstyrelsen sker 

i enlighet med styrelsens önskemål. Det saknas också gemensamma mallar, checklistor 

etc som säkerställer kvaliteten på den återrapportering som sker. Uppdragen som 

nämnderna erhåller rör i huvudsak ekonomi, t. ex att någon nämnd har svårt att hålla 

budget. Det är sällan något av de uppdrag som nämnderna erhåller rör verksamhet och 

detta har lyfts fram som ett förbättringsområde på sikt.  

Utöver ovan sker också en årlig framtidsdag i Ljusdals kommun vilken även den ses 

som en del i kommunstyrelsens uppsikt. Under framtidsdagen ges nämnderna möjlighet 

att presentera vad som ligger framför dem utifrån bland annat demografi och 

elevunderlag.  

Kommunala bolag 

Vid intervjuer med representanter från bolagen har framgått att kommunstyrelsens 

uppsikt över bolagen bland annat sker genom ägarsamråd. Ägarsamråden utgår från en 

gemensamt förutbestämd agenda där både bolaget och kommunen har getts möjlighet 

att lyfta in punkter som anses väsentliga. Under samråden förs övergripande 

minnesanteckningar vilka innehåller t. ex datum och vilka som närvarar, detaljer om vad 

som diskuteras antecknas dock ej. Totalt sker ägarsamråd vid fyra tillfällen per år. Vid 

dessa närvarar VD samt ordförande och vice ordförande från bolagets sida och 

kommunledning samt kommunchef från kommunens sida. Vi noterar att det av 

respektive bolags ägardirektiv framgår att ägarsamråd kontinuerligt ska hållas mellan 

bolagets styrelse och kommunstyrelsens presidium. Sådana ägarsamråd har enligt 

uppgift dock enbart skett vid två tillfällen under åren 2019-01-01 - 2021-12-31. Från och 

med 2022-01-01 är tanken att dessa ska ske vid fyra tillfällen per år.  
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen sker också genom att styrelsen tar del av 

bolagens delårs- och årsbokslut. Dessa föredras enligt uppgift av VD för respektive 

bolag och möjlighet finns då för kommunstyrelsens ledamöter att ställa frågor.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 54-55 föredras årsredovisning och 

koncernredovisning för år 2020 avseende Ljusdals Energiföretag AB och AB 

Ljusdalshem. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-07 § 173-174 föredras 

delårsrapport för januari-augusti år 2021 avseende Ljusdals Energikoncern och AB 

Ljusdalshem.  

Som en del av uppsikten skickas också samtliga av respektive bolags styrelseprotokoll 

till kommunstyrelsen. Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 

noteras att kommunstyrelsen vid tre sammanträden under 2021 tagit del av protokoll 

från styrelserna i Ljusdals Energikoncern samt vid ett tillfälle tagit del av protokoll från 

styrelsen i AB Ljusdalshem.  

Utöver ovan förklaras vid intervjuer att bolagen träffar kommunstyrelsen vid särskilda 

tillfällen, t. ex om det är något speciellt som inträffat. Bolaget har då som rutin att 

rapportera till kommunstyrelsen.  

Vidare kan konstateras att VD för Ljusdals Energiföretag AB och VD för AB Ljusdalshem 

även ingår i ledningsgruppen för kommunkoncernen tillsammans med kommunchef och 

biträdande kommunchef. Vid möten i denna konstellation finns också möjligheter att 

lyfta aktuella frågor, både från kommunens och från bolagets sida.  

Vi noterar att ägardirektiv och bolagsordningar tas fram genom en dialog mellan ägare 

och bolag. Däremot lyfts fram att visionsarbetet och de strategiska inriktningarna kan 

utvecklas mellan kommunstyrelsen, såsom ägarrepresentant, och bolagen. Mer konkret 

att bolagen ska få en tydligare roll och vara naturliga verktyg i att realisera kommunens 

visioner och strategier.  

Bedömning 

Bedrivs uppsiktsplikten enligt fastställd systematik? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis uppfyller revisionsfrågan. 

Vi kan konstatera att kommunstyrelsen har ett system för uppsiktspliktens bedrivande 

över både nämnder och bolag. Från nämndernas sida har emellertid efterfrågats en 

större tydlighet avseende verksamhetsmål och uppföljning av dessa. Att säkerställa 

stringens i ekonomisk uppföljning är väsentligt för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, men 

även säkerställande av tydliga verksamhetsmål samt att dessa följs upp krävs för en 

ändamålsenlig process. I denna del ser vi förbättringspotential.  

Vidare framgår efter genomgång av kommunstyrelsens protokoll att kommunstyrelsen 

inte har fattat årliga beslut om bolagens verksamhet i enlighet med 6 kap 9 § KL. Vid 

intervjuer bekräftas också detta. Då detta är ett krav enligt kommunallagen utgör detta 

en brist. I förlängningen innebär det också att kommunmedlemmar inte får den insyn 

och möjlighet till påverkan avseende bolagens verksamhet som de har rätt till. Det ska 

dock framhållas att det i riktlinjen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt (antaget 2021-05-

27) framgår att sådana beslut ska fattas framöver.  
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Vi kan konstatera att visionsarbetet och den strategiska inriktningen kan utvecklas 

mellan kommunstyrelsen, såsom ägarrepresentant, och bolagen. Mer konkret att 

bolagen ska få en tydligare roll och vara naturliga verktyg i att realisera kommunens 

visioner och strategier. Bolagen är med sina fokuserade uppdrag enligt bolagsordning 

rustade för att arbeta med kommunens visioner och strategier i tillämpliga delar. Mer 

konkret att bolagen utifrån sitt uppdrag erhåller särskilda verksamhetsmål som är 

förankrade i kommunens visioner och/eller andra planer. Genom att sådana mål 

inluderas i ägardirektiv eller liknande så kan också säkerställas att bolag och nämnder 

arbetar mot samma övergripande mål fast med olika uppgifter. Genom ett sådant 

arbetssätt blir det även tydligt från ägarens perspektiv att alla kommunens verksamheter 

ingår i en och samma kommunkoncern.  

Det är emellertid viktigt att beakta att när det kommer till styrning av aktiebolag så 

utövas ägarens beslutanderätt vid bolagsstämma. Det innebär att styrdokument såsom 

ägardirektiv, policys, planer, riktlinjer etc. som ägaren formellt vill binda bolaget till, 

måste beslutas på respektive bolags bolagsstämma efter en ombudsinstruktion från 

fullmäktige. När det gäller policys, planer och riktlinjer som ägaren vill binda bolagen till 

kan det med fördel framgå av ägardirektiv att bolagen ska vara bunden av dessa 

styrdokument. Genom stämmobeslut av ägardirektiven har ägaren sedan säkerställt 

formellt bundenhet.  

 

Vidtagna åtgärder 

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag? 

Iakttagelser 

Vid intervjuer med verksamhetsföreträdare förklaras att kommunstyrelsen i huvudsak 

vidtar åtgärder om någon nämnd uppvisar återkommande ekonomiska underskott eller 

annat behov uppstår. Om en åtgärdsplan eller liknandes tas fram sker det arbetet i 

huvudsak på förvaltningsnivå utan att kommunstyrelsen är involverad i processen.  

Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll framgår att styrelsen i 

huvudsak har fattat två beslut om åtgärder under 2021 utifrån sin uppsiktsplikt:  

2021-05-27 § 101 - Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna på kommunstyrelsens 

sammanträde 12 augusti 2021 ska redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att hålla 

budget, ytterligare planerade åtgärder och vilka effekter genomförda åtgärder fått. 

Kommunstyrelsen ska på sammanträdet 12 augusti 2021 få en redovisning av 

prioriteringslistan över fattade beslut och processer.  

2021-10-07 § 169 - Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att åtgärda 

obalanser inför 2022. Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppdra till omsorgsnämnden 

och arbetsmarknads- och socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i 

januari 2022 inkomma med en förteckning över beslutade åtgärder som gör att 

verksamhetens kostnadsnivå överensstämmer med ramen för 2022. Besluten ska 

konkret visa på aktiviteter för minskad kostnadsnivå och bör ha förankring i 
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referenskostnader. Förteckningen bör innehålla både verksamhetsbeslut och politiska 

beslut. 

Vid genomgången noterades ytterligare ett beslut som kommunstyrelsen har fattat vilket 

kan komma att underlätta uppsiktsplikten framöver:  

2021-03-04 § 38 - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommun-/ekonomichefen att 

utforma gemensamma riktlinjer för nämnderna som beskriver hur den ekonomiska 

rapporteringen ska utformas. Riktlinjerna ska presenteras vid 

kommunstyrelsesammanträdet i april 2021. Riktlinjerna ska säkerställa att det som 

rapporteras är det som efterfrågas och ger tillräckliga underlag för nödvändiga beslut. 

I riktlinjerna ska det tydligt framgå att arbetsmarknads- och socialnämnden, 

omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsservicenämnden ska erhålla sina 

ekonomiska rapporter månaden efter. Månadsrapporterna måste först behandlas i 

respektive nämnd och därefter skickas till kommunstyrelsen, vilket innebär en 

förskjutning på upp till en månad.  

Samtliga nämnder med ett prognostiserat underskott ska månadsvis rapportera till 

kommunstyrelsen beslutade åtgärder och dess effekter. 

Om enskild nämnd ej förmår att vidta tillräckliga åtgärder ska kommunstyrelsen väcka 

frågan om eventuella åtgärder till kommunfullmäktige, alternativt uppdra till 

kommunchefen att utreda och föreslå kommunövergripande åtgärder. 

Utöver ovan har några ytterligare beslut om åtgärder inte fattats av kommunstyrelsen 

under verksamhetsåret 2021.  

Vi noterar att kommunfullmäktige 2021-12-13 § 166 beslutat om ekonomistyrningsregler 

vilka enligt uppgift ska hjälpa till att styra upp budgetprocess, budgetansvar och 

uppföljning. Det pågår också ett arbete med framtagande av tillämpningsanvisningar för 

beslutade ekonomistyrningsregler.  

Bedömning 

Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis uppfyller revisionsfrågan. 

Inledningsvis ska sägas att varken beslut om eller avsaknad av beslut om åtgärder är 

avgörande för bedömning under denna revisionsfråga. Det centrala är istället huruvida 

kommunstyrelsen vidtar åtgärder när sådant behov uppstår samt att åtgärderna är att 

betrakta som tillräckliga för skapa förändring. Revisionsfrågan ska därför bedömas i 

ljuset av den systematik som är etablerad för uppsiktspliktens genomförande generellt. 

Då det idag inte görs någon formell prövning av bolagens verksamhet i enlighet med 6 

kap 9 § KL så saknas spårbarhet avseende om det funnits behov av att vidta åtgärder 

mot bolagen eller inte. Även om det inte förelegat något behov av åtgärder så är 

avsaknad av spårbarhet i processen en riskfaktor som utgör en brist.  

Avseende vidtagna åtgärder under 2021 så gäller generellt enligt 6 kap 11 § att 

kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning och att det finns ett aktivitetskrav om det finns anledning att 

anta att den ekonomiska ställningen påverkas. Denna bestämmelser är således central 
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utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt eftersom den slår fast att styrelsens inte får 

förhålla sig passiv om det finns anledning att anta att den ekonomiska ställningen 

påverkas. Av den anledningen måste kommunstyrelsen ständigt ompröva och följa upp 

om en tidigare vidtagen åtgärd är tillräcklig eller om andra åtgärder behöver vidtas.  
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Samlad bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun genomfört 

en granskning avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningens syfte är att 

bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet är 

lag- och ändamålsenlig. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens uppsikt 

över nämnder och bolag inte helt är lag- och ändamålsenlig.  

 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen att:  

● med anledning av antagna riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt regelbundet 

följa upp effekterna av det nya arbetssättet för att säkerställa att syftet med 

riktlinjerna uppnås samt att kommunallagens krav uppfylls. 

● säkerställa att årliga beslut enligt 6 kap 9 § KL fattas och att en tillräcklig prövning av 

bolagens verksamhet genomförs årligen.  

● etablera ett årshjul som omfattar både uppföljning och uppsikt av både nämnder och 

bolag för att få en sammanhängande process och att säkerställa ett systematiskt 

och transparent arbetssätt för kommunens verksamheter.  

● på ett mer strukturerat sätt inkludera bolagen i kommunens strategiska visionsarbete 

för att säkerställa att bolagen utifrån sina uppdrag får konkreta mål att arbete med 

för visionens realisering.  

● Tillse att det finns system för att regelbundet följa upp om vidtagna åtgärder mot en 

verksamhet fått effekt eller om ytterligare åtgärder krävs. Först då kan 

kommunstyrelsen anses uppfylla sin aktivitetsplikt när det finns anledning att anta att 

kommunens ekonomiska ställning påverkas.  
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Bedömning  

1.Är uppsiktsplikten 
föremål för en tydlig och 
ändamålsenlig systematik? 
 
 
 

Delvis  
 
 
 

 

2. Bedrivs uppsiktsplikten 
enligt fastställd systematik? 
 

Delvis 
 
 
 

 

3. Vidtar kommunstyrelsen 
åtgärder utifrån sin 
uppsiktplikt över nämnder 
och bolag? 
 

Delvis 
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Hanna Franck Larsson         Charlie Winde 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ljusdals kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-04-15. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  

 

 

 


