
Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018 

Revisorerna i Huddinge kommun informerar 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

Granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 
Granskningens inriktning 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer 
fått i uppdrag att ge revisorerna ett underlag 
som beskriver och bedömer hur 
kommunstyrelsen (KS) sköter sin 
uppsiktsplikt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2018.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen visar att det sammantaget finns 
en tydlig kravbild på kommunstyrelsen för att 
leva upp till sin uppsiktsplikt. Kommunens 
styrmodell har en direkt koppling till 
kommunallagens krav på uppsikt och är en 
central del och ett väsentligt verktyg för KS 
arbete med uppsiktsplikten. 

Det sker ingen särskild uppföljning från KS av 
hur nämnder lever upp till sina uppdrag enligt 
reglementet (utöver 
delår/verksamhetsberättelse). 

Förhållandet att nämndsordföranden och vissa 
nämndsledamöter också är förtroendevalda i 
KS kan leda till intressekonflikter när KS 
utövar uppsikt över den ”egna” nämnden. 

En rutin finns som i huvudsak men inte 
fullständigt säkerställer att fullmäktiges beslut 
blir verkställda. 

Den samlade bedömningen är att KS i 
huvudsak sköter sin uppsiktsplikt 
ändamålsenligt sätt. KS skapar via styrning 
och uppföljning god uppsikt över följsamhet 
till fullmäktiges mål, men kan ta en aktivare 
roll i att leda det kommunövergripande arbetet 
med riskanalys och internkontroll. 

Rekommendationer 
Utifrån våra iakttagelser samt vår analys  

 
lämnas följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen: 

 
• KS bör säkerställa att regelbunden 

uppföljning sker av hur nämnder lever 
upp till uppdrag givna i reglemente. 

• För att göra uppsikten än tydligare bör 
KS beskriva sin arbetsmodell för 
utövandet av uppsiktsplikten. Här kan 
t.ex. beskrivas: 

o Exempel på situationer där KS 
bör agera utifrån sitt ansvar för 
uppsikten 

o Hur KS ska agera i olika fall. 
T.ex. kan det finnas skäl att 
beskriva i vilka fall KS ska 
lämna frågor/begäran till en 
nämnd och i vilka fall 
framställan ska ske till 
fullmäktige. 

o Vilken roll olika organ som är 
knutna till KS har när det 
gäller uppsiktsplikten. 

o Hur KS hanterar (motverkar) 
den intressekonflikt som kan 
uppstå för enskilda KS-
ledamöter vilka samtidigt är 
ordförande i en nämnd, när KS 
utövar sin uppsiktsplikt. 

• KS bör säkerställa att uppföljning sker 
av samtliga fullmäktigebeslut. 

• KS bör ta en aktivare roll i att leda det 
kommunövergripande arbetet med 
riskanalys och internkontroll. 

 
 
Revisionens skrivelse har överlämnats till 
Kommunstyrelsen, 2019-04-04, för yttrande 
tillsammans med KPMGs rapport. För 
ytterligare information, kontakta revisionens 
ordförande Svante Axelsson tel. 070–623 64 
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