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Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-04-27 
 
Till kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden:  
 

1. Beslut från Demokratiberedningen, 2020-01-16, § 1.  
Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna. 

2. Rapport från Länsstyrelsen Stockholm, 2020-01-27. 
Rapport från inspektion den 21 november 2019 av överförmyndaren i Sala 
kommun. 

3. Beslut från Individnämnden, IN § 11, 2020-02-11. 
Statistikrapport jml 16 kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS. 

4. Revisionsrapport 2020-03-16 - Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Till kommunstyrelsen för yttrande. 

5. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-03-13. 

6. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-03-17. 

 



I SALA 
KOMMUN 

§1 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-01-16 

Dnr 2018/462 

Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna 

INLEDNING 
Medborgarförslag om politikerträffar för medborgarna väcktes av Eva Castellanos 
den 19 mars 2018. Förslaget är att införa träffar där representanter från varje parti 
deltar en bestämd tid varje månad på en offentlig plats. Vid dessa tillfällen kan 
medborgarna samtala och ställa frågor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2019-10-28, § 99, att bifalla medborgarförslaget 
och överlämna det till demokratiberedningen för beredning. 

Demokratiberedningen har berett och diskuterar medborgarförslaget öch ställer sig 
positiva till att under våren 2020, vid två tillfällen, på prov utföra politikerträffar. 
Politikerträffarna ska ske under kvällstid på biblioteket med 9 politiska företrädare 
för partier representerade i kommunfullmäktige i Sala (i den mån det är möjligt en 
person per parti) och medborgarna ges då tillfälle att samtala och diskutera frågor. 
Inga ersättningar eller arvoden ska utgå. Presidiet får i uppdrag att samordna och 
utföra politikerträffarna samt informera gruppledarna. 

Politikerträffarna görs på prov och ska ses som en del av det större arbetet kring 
medborgardialoger. Framöver kan träffarna även ske i kommundelarna utanför 
staden. 

Beredning 
Bilaga DB 2020/1/1, Medborgaförslag om politikerträffar för medborgarna 

Kommunfullmäktiges beslut§ 99, 2019-10-17 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att två gånger under våren 2020, på prov, genomföra politikerträffar under kvällstid 
på biblioteket med 9 politiska företrädare för partier representerade i 
kommunfullmäktige i Sala, utan ersättningar eller arvoden, samt 

att uppdra till presidiet att samordna och utföra politikerträffarna samt informera 
gruppledarna. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Cxp 1-0012-~ 

/!Jl 
Utdragsbestyrkande 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

     

Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 

 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av 
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även 
till kommunrevisionen.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet 
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska 
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.  
 
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på 
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om 
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken 
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där 
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken 
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som 
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen 
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen 
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen. 
 
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig 
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen. 
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När 
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen 
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande 
möte/samtal.  

• lWU Länsstyrelsen 
{'l.J Stockholm 
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Datum
2020-01-27
 

Beteckning
203-50396-2019
 

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från inspektion den 21 november 2019 av 
Överförmyndaren i Sala kommun

Sammanfattning

Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndaren i Sala kommun på följande punkter:

- Saknas årsräkning avseende år 2018 från en förmyndare. Över-
förmyndaren har inte vidtagit någon åtgärd. 

Inledning

Vid inspektionen granskade Länsstyrelsen 24 akter, se bilaga. Efter granskningen 
höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Överförmyndaren i Sala kommun (Över-
förmyndaren). Vid sammanträdet medverkade Maria Pomberg, Anton Tysklind 
och Fredrik Eriksson från Överförmyndarens kansli samt Lisa Wellenius, Hans 
Lind och Maria Mossberg från Länsstyrelsen. Om vi har funnit anledning att 
kommentera nämndens handläggning tar vi upp det i rapporten.

Aktgranskning med kritik

Saknas årsräkning avseende år 2018 från en av barnets förmyndare

Redogörelse för ärendet
Vid granskningen av akt 15078 angående ett förmynderskap noterades följande. 
Det finns två särskilt förordnande vårdnadshavare tillika förmyndare. 
Årsräkningen för år 2017 granskades utan anmärkning av Överförmyndaren den 9 
april 2018. Årsräkningen var endast underskriven av den ena förmyndaren. Över-
förmyndaren tog en kopia av den granskade årsräkningen och begärde den 9 april 
2018 att även den andra förmyndaren skulle underteckna handlingen. Den 28 maj 
2018 inkom handlingen undertecknad av även den andra förmyndaren. 
Årsräkningen för år 2018 är endast underskriven av den ena förmyndaren och 
granskad utan anmärkning. Enligt årsräkningarna har barnet inga pengar. Den 18 
november 2019 har Överförmyndaren gjort en notering om att Överförmyndaren, 
vid den fortsatta handläggningen av ärendet ska vara uppmärksam, på att endast 
de ena förmyndaren brukar underteckna årsräkningarna. 

Länsstyrelsens bedömning
En särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för barnet och omfattas 
av föräldrabalkens (FB) regler om särskilt förordnade förmyndare (se 10 kap. 3 § 
FB). Det innebär bl.a. att särskilt förordnande vårdnadshavare är skyldiga att inge 
förteckning i samband med att de förordnas, årsräkningar varje år och sluträkning 
till överförmyndaren (se 14 kap. 1, 15 och 18 §§ FB). Redovisningshandlingarna 
ska avges på heder och samvete. Enligt 15 kap. 10 § brottsbalken kan en osann 
uppgift bedömas som osann försäkran. Om det finns två särskilt förordnande 

mnl Länsstyrelsen 
'11 Stockholm 



2 (5)

vårdnadshavare för ett barn är båda skyldiga att ge in årsräkning till överförmynd-
aren. I överförmyndarens tillsyn ingår att bevaka att redovisning inkommer och att 
vidta åtgärder då det brister, genom att t.ex. förelägga med vite. 

Länsstyrelsen är kritisk till att Överförmyndaren inte bevakat att årsräkning 
inkommit från den ena förmyndaren år 2018. Länsstyrelsen vill även påpeka att 
Överförmyndaren bör inhämta kompletteringar rörande årsräkningar innan 
ställningstagandet om den ska granskas med eller utan anmärkning.  

Aktgranskning utan kritik

Det bör framgå vilken myndighet kansliet företräder

Redogörelse för ärendet
Vid granskningen av akt 15156 angående ett förvaltarskap noterades att Över-
förmyndaren den 18 november 2019 hade begärt in en sluträkning från en ent-
ledigad förvaltare. Det framgår inte att avsändaren är Överförmyndaren i Sala 
kommun, utan det ser ut som att det är Överförmyndarnämnden i Västerås 
kommun som skriver. Även i andra akter ser det ut på detta sätt. 

Vid sammanträdet uppgav Överförmyndaren att de är medvetna om detta och det 
är något som de håller på att se över. De går igenom mallar etc. för att anpassa 
dem utifrån att kansliet numera agerar på uppdrag av två överförmyndare/
Överförmyndarnämnder. För närvarande är det upp till varje handläggare att 
anpassa sina mallar.

Länsstyrelsens bedömning
Sedan den 1 september 2019 har Överförmyndaren i Sala kommun gemensamt 
kansli med Överförmyndarnämnden i Västerås kommun. Det ska framgå vilken 
myndighet som fattar beslut eller vidtar andra åtgärder. Länsstyrelsen uppmanar 
Överförmyndaren att åtgärda detta snarast. 

Ospecificerade utgifter i årsräkning

Redogörelse för ärendet
I akt 14245 angående ett förvaltarskap noterades följande. I årsräkningen för år 
2018 finns utgiftsposten ”Enligt årssammandrag, 119 390 kr”. Överförmyndaren 
har gjort en notering om att posten är ”bockad” ”enligt verifikat”. Något 
årssammandrag finns inte häftat till årsräkningen och förvaras inte i akten. 
Årsräkningen är granskad utan anmärkning den 18 juni 2019.

I akt 13846 angående ett förvaltarskap noterades följande. I årsräkningen för 2018 
finns utgiftsposten ”Enligt årssammandrag, 122 362 kr”. Överförmyndaren har 
gjort en notering om att posten är ”bockad” ”enligt verifikat”. Något 
årssammandrag finns inte häftat till årsräkningen och förvaras inte i akten. 
Årsräkningen är granskad utan anmärkning den 26 juni 2019. Detta noterades 
även angående årsräkningen för år 2017. 

Vid sammanträdet diskuterades Överförmyndarens rutiner då ställföreträdare 
redovisar på detta sätt och kansliet framförde att de inte brukar acceptera den här 
typen av stora ospecificerade utgifter. 
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Länsstyrelsens bedömning
Enligt 14 kap 15 § FB ska förordnade förmyndare, gode män och förvaltare före 
den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvalt-
ningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens 
förvaltning. Årsräkningen ska avges på heder och samvete. I årsräkningen ska 
anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som 
räkningen avser. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter 
under nämnda tid. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har 
använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt. 

I föräldrabalken finns inte angivet vilken form årsräkningar ska ha, endast vilka 
uppgifter som ska finnas med i dessa. Det förekommer att utgifterna i en årsräk-
ningsblankett anges som en klumpsumma med en hänvisning till en bilaga där 
utgifterna sedan specificeras. Enligt Länsstyrelsens mening är det då viktigt att 
bilagan alltid hanteras som en del av årsräkningen (exempelvis då överförmynd-
aren överlämnar handlingar i enlighet med 16 kap 8 § FB). Det ska även tydligt 
framgå att bilagan omfattas av den underskrift på heder och samvete som ställ-
företrädaren tecknar på årsräkningens framsida. Länsstyrelsen har i sin tillsyn av 
överförmyndare noterat att det inte är ovanligt att dylika bilagor inte finns kvar i 
akten, kanske därför att de återsänts till ställföreträdaren ihop med andra bilagor 
till årsräkningen såsom originalverifikat. 

Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att ha detta i åtanke vid granskningen 
av årsräkningar.

Saknas beslut om anordnande 

Redogörelse för ärendet
I akt 14518 angående ett förvaltarskap noterades följande. Rätten anordnande 
förvaltarskapet den 22 maj 2014. Rättens beslut förvaras inte i akten. 

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 17 § förmynderskapsförordningen (1995:379), FFO, ska samtliga hand-
lingar som har getts in till överförmyndaren och som avser ett visst godmanskap 
eller förvaltarskap bevaras och sammanföras till en akt. Tingsrättens beslut om att 
anordna förvaltarskap är ett viktigt underlag för Överförmyndarens handläggning 
och tillsyn över förvaltarskapet. Överförmyndaren bör inhämta beslutet från tings-
rätten. 

Befrielse från årsräkning efter byte av god man för ensamkommande barn

Redogörelse för ärendet
Vid granskningen av akt 15031 angående ett godmanskap för ensamkommande 
barn noterades följande. Den 10 augusti 2017 beslutade Överförmyndaren om 
byte av god man. Överförmyndaren har inte fattat något beslut om att befria den 
nya gode mannen från skyldigheten att ge in årsräkning, men inte heller bevakat 
att årsräkningar ges in. Detta har dock åtgärdats den 30 september 2019 då 
Överförmyndaren beslutade om befrielse från skyldigheten att lämna årsräkning 
och sluträkning. 
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Länsstyrelsens bedömning
Överförmyndaren kan befria en god man från skyldigheten att lämna års- och slut-
räkning, om det med hänsyn till gode mannens och huvudmannens förhållanden, 
tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl (se 
14 kap. 19 § FB). Enligt Länsstyrelsens mening följer det av bestämmelsens orda-
lydelse att ett beslut om att befria en specifik god man från redovisningsskyldighet 
endast avser den gode mannen. Om överförmyndaren byter ut den gode mannen 
måste därför överförmyndaren fatta ett nytt beslut i frågan, för att hen inte ska 
vara skyldig att lämna in års- och sluträkning. 

Länsstyrelsen ser positivt på att Överförmyndaren åtgärdat detta i akten. Läns-
styrelsen uppmanar Överförmyndaren att utreda om det finns fler ärenden med 
liknande brister.

Känsliga uppgifter om en annan huvudman i akten

Redogörelse för ärendet
Vid granskningen av akt 14768 angående ett godmanskap noterades följande. Den 
12 april 2019 inkom en skrivelse från gode mannen (dnr 123) där denne skriver 
om andra ärenden där hen är god man, bl.a. står det känsliga personuppgifter 
angående en annan huvudman. 

Vid sammanträdet undrade Länsstyrelsen hur Överförmyndaren brukar hantera 
detta. Överförmyndaren uppgav att de har som rutin att maska sådana uppgifter 
om andra huvudmän som inte hör hemma i akten. Länsstyrelsen framförde att det 
även kan vara bra att påtala för ställföreträdarna att de inte bör skriva om flera 
huvudmän i samma handling. 

God man med uppdrag att bevaka rätt och sörja för person

Redogörelse för ärendet
I akt 14268 angående ett godmanskap noterades följande. Gode mannen, huvud-
mannens make, har endast i uppdrag att bevaka rätt och sörja för person. Gode 
mannen har gett in bristfälligt ifyllda årliga redogörelser för hur denne skött 
uppdraget. Det har inte lett till någon reaktion från Överförmyndarens sida. Det 
framkommer sedan uppgifter om att gode mannen är dement och att parets barn 
sköter deras angelägenheter med hjälp av anhörigbehörighet. Det har getts in en 
ansökan om upphörande av godmanskapet till tingsrätten. 

Vid sammanträdet diskuterades ärendet. Överförmyndaren uppgav att Över-
förmyndaren tidigare borde ha noterat att det fanns uppgifter om att gode mannen 
var sjuk och inte längre kunde vara god man för sin fru. Nu vidtar Överförmynd-
aren åtgärder i ärendet med anledning av detta.

Övriga frågor

Gemensamt kansli 
Sedan den 1 september 2019 har Överförmyndaren i Sala kommun och Över-
förmyndarnämnden i Västerås kommun gemensamt kansli. Kansliet är placerat i 
Västerås.
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Utbildning av överförmyndare och ersättare
Överförmyndaren i Sala kommun, Jörgen Lagberg, och ersättaren, Elisabeth 
Nilsson, har uppdraget sedan den 1 januari 2019. Länsstyrelsen har inför inspek-
tionen inhämtat uppgifter om vilka utbildningsinsatser som gjorts för dessa under 
år 2019. Kansliet har uppgett följande. Ansvaret för överförmyndarens och 
ersättarens utbildning ligger på Sala kommun. I dagsläget erbjuder kansliet sina 
utbildningar för ställföreträdare även till överförmyndaren och ersättaren. Över-
förmyndaren är även anmäld till en fortsättningskurs inom överförmyndarjuridik i 
februari 2020. 

Länsstyrelsen ska enligt 19 kap. 17 § FB se till att utbildningen av överförmynd-
arna, ledamöterna i överförmyndarnämnderna och ersättare är tillfredsställande. 
Länsstyrelsen vill betona vikten av att överförmyndaren och ersättaren har en god 
kunskap om de lagar som styr myndighetens verksamhet exempelvis föräldra-
balken, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Om överförmyndaren 
och ersättaren inte redan har dessa kunskaper bör de gå lämpliga utbildningar. 

Handläggningstider granskning årsräkningar
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider 
för granskningen av årsräkningar föregående år. Överförmyndaren uppgav att alla 
årsräkningar för år 2017 var granskade den 20 juli 2018. 

Lämplighetsprövning av ställföreträdare
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om Överförmyndarens 
lämplighetsprövning av ställföreträdare. Överförmyndaren uppgav att de har en 
utbildning med efterföljande test för nya ställföreträdare. Utöver detta begär de in 
uppgifter från kronofogden, belastningsregistret, socialförvaltningen samt 
kontrollerar om personen har en förvaltare. 

Klagomål angående post till ställföreträdare
Det har inkommit klagomål från ställföreträdare angående att kansliet endast 
skickar ställföreträdarnas post till deras folkbokföringsadress. Vissa har önskemål 
om att posten ska skickas till andra ställen exempelvis till deras kontor. Kansliet 
framförde att de med anledning av sekretess inte anser att det är lämpligt att 
skicka handlingar rörande ställföreträdarskapet till exempelvis ett företags kontor. 

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Hans Lind. 

Bilaga: 
Granskade akter

Kopia till: 
Överförmyndaren 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna 



BILAGA
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Datum
2020-01-27
 

Beteckning
203-50396-2019

 

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Granskade akter

Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Akt 14268, 14768, 15278, 15313, 14567 och 14268.

Förvaltarskap 
Akt 14669, 14245, 13846, 14400, 14518, 14518 och 15156. 

Förmynderskap 
Akt 14152, 15172, 15224, 15331, 14425, 14627, 15078 och 15022. 

Godmanskap för ensamkommande barn 
Akt 15031.

Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare 
Akt 15390 och 15400. 

mnl Länsstyrelsen 
'11 Stockholm 
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IN§ 11 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

INDIVIDNÄMNDEN 

Sammanträdesdatu m 

2020-02-04 

Dnr 2019/739 

Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, 
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 

Beredning 
Kvartal 4, 2019, se bilaga. 

BESLUT 
Individnämnden beslutar 

att informationen noteras och rapporten överlämnas till kommunfullmäktige 
för kännedom. 
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2020-02-05 

DIARIENR: 2019/739 
RAPPORT 

VÅRD OCH OMSORG 
Anette Eriksson 

RAPPORT 

Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g § LSS, 
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 

Vård och Omsorgsnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Sol samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare 
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
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KOMMUNREVISIONEN 

2020-03-16 

Till: Kommunstyrelsen för ytt
rande 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

REVISIONSRAPPORT - Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

PwC har på uppdrag av de föt1roendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisionsfrågan som besvarats lyder: Å·r 
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är delvis lag- och 
ändamålsenlig. 

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: 
• I kommunstyrelsens reglemente regleras den utökade uppsiktsplikten över kom

munens bolag. I reglementet finns ett formaliserat system för kommunstyrelsens 
årliga beslut om kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I ägardirektivet för bolaget Sala
Heby Energi AB anges att bolaget systematiskt ska översända dokumentation och 
information till kommunstyrelsen för att hålla dem upplysta kring verksamhetens 
utveckling. Däremot saknas denna reglering för kommunens två andra kommunala 
bolag, då det för dem inte finns beslutade ägardirektiv som reglerar detta. Av inter
vjuer framgår att de får ta del av dessa handlingar även från de andra kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen kan ta del av bolagens protokoll och övriga handlingar 
vmje månad, om de så önskar, men det är inget som presenteras på kommunstyrel
sens sammanträden. 

• Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna finns reglerad i reglementet som följer 
kommunallagen. Någon tydlig systematik över uppsiktsplikten regleras dock inte i 
reglementet utan istället kan det ur kommunstyrelsens årshjul utläsas att kommun
styrelsens får en formell rappm1ering av nämndernas verksamhet i samband med 
delår och bokslut samt en ekonomisk rappot1ering vid minst fem tillfällen under 
året. 

• Årligt beslut om uppsiktsplikt över de kommunala bolagen har inte fattats av 
kommunstyrelsen. Då det är ett krav enligt kommunallagen så utgör avsaknad av 
beslut en brist. Kommunstyrelsen tar del av bolagets årsredovisning och ledamö
terna kan om de önskar ta del av protokoll och andra handlingar från de kommu
nala bolagen, som sätts in i en pärm. Utöver detta sker bokslutsberedning samt 
ägarmöten cirka fyra gånger per år, men där deltar inte hela kommunstyrelsen. 

• Vi kan konstatera att det under 2018 inte förekom några ekonomiska rappm1er 
såsom anges i årshjulet, men vi ser positivt på att detta infördes i och med beslut i 
januari 2019 om månatlig uppföljning av kommunens ekonomi. En redovisning av 
nämndernas verksamhet sker vid delår och bokslut samt vid bokslutsberedningen. 

• Det fattas beslut om åtgärder och uppföljning av åtgärder utifrån uppsiktsplikten i 
de fall det finns ett behov. Protokollgenomgången bekräftar också att det vid ett 
fle11al tillfällen, när det funnits behov har fattats beslut om åtgärder. Däremot 



REVISORERNA 

framgår det inte tydligt av reglemente eller annat styrdokument hur processen ser 
ut vid beslut om åtgärder för nämnder och kommunala bolag. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

• Att tydligt formalisera kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såväl nämnder och 
bolag 

• Att samtliga kommunala bolag styrs utifrån beslutade ägardirektiv 

• Att kommunstyrelsen årligen beslutar om uppsiktsplikt över de kommunala bola
gen 

• Att kommunstyrelsen tillförsäkrar sig om att få tillräckligt med information för 
kunna pröva bolagens uppsiktsplikt 

• Att processen kring åtgärder utifrån uppsiktsplikten formaliseras 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta med anledning av 
de brister som identifierats i bilagd rapp01t. Svar önskas senast den 16 juni 2020. Reviso
rerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rappo1ien om så önskas. 

WJ;l~7 
Christina Forsgre~ 
Ordförande ;/ 

/e!Mfi~ 
Petra Ribba 
Sekreterare 

Sid nr 2 
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Sammanfattning 
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt utifrån följande fråga: 

Är kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig? 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt syftar till att kommunstyrelsen ska kunna följa 
utvecklingen i nämnder, förbund samt kommunala bolag för att kunna säkerställa att de 
har nödvändig information. Detta bidrar till att kommunstyrelsen kan vidta åtgärder om 
det uppstår avvikelser i verksamheterna. Efter genomförd granskning är den 
sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är delvis lag- och 
ändamålsenlig. Den sammanfattande bedömningen grundar sig på de individuella 
bedömningarna för nedanstående kontrollmål. 

1. Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik 
Delvis uppfyllt 

2. Uppsiktsplikten bedrivs enligt fast tälld systematik 
Ej uppfyllt 

3. Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder 
och bolag 
Delvis uppfyllt 

Rekommendationer 
• Att tydligt formalisera kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såväl nämnder som 

bolag . 
• Att samtliga kommunala bolag styrs utifrån beslutade ägardirektiv. 
• Att kommunstyrelsen årligen beslutar om uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 
• Att kommunstyrelsens tillförsäkrar sig om att få tillräckligt med information för kunna 

pröva bolagens uppsiktsplikt. 
• Att processen kring åtgärder utifrån uppsiktsplikten formaliseras. 
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1. Inledning 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas, förbundens och eventuella bolags 
verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på 
kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som 
behövs. Uppsiktsplikten innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar 
samt om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 

Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen, på ett systematiskt sätt, ska kunna 
följa utvecklingen inom nämnder, förbund samt kommunala bolag . Kommunstyrelsen 
ska därför tillse att få nödvändig information så att kommunstyrelsen kan vidta åtgärder 
om det uppstår avvikelser i verksamheterna. 

De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har utifrån sin riskbedömning valt att 
granska kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Syfte och revisionsfråga/-or 

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan: 

• Är kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag lag- och ändamålsenlig? 

Revisionskriterier 

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: 

• Kommunallagen 

• Kommunstyrelsens reglemente 

• Kommundirektörs instruktion 

• Protokoll 

• Bolagsordningar 

• Ägardirektiv 

• Övriga relevanta styrdokument 

Kontrollmål 

Med utgångspunkt från revisionskriterierna har följande kontrollmål formulerats: 

• Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik 

• Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik 

• Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder och bolag 

Avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar enligt 6 kap. 1, 9-11 §§ KL och omfattar 
kommunens nämnder och tre kommunala bolag. Granskningen avser 
kommunstyrelsens genomförda uppsiktsplikt för verksamhetsår 2018. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom telefonintervjuer med tillförordnad kommunchef, 
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande samt genom dokumentstudier. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av ovanstående personer. 
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2. Lagar och styrdokument 
Att överlämna vården av kommunala angelägenheter till juridiska personer 

Enligt 10 kap 1 § kommunallag (2017:725) (KL) gäller att kommuner efter beslut av 
fullmäktige får lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person . 
Om sådant överlämnande sker till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige: 

"1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som 
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

3. utse samtliga styrelseledamöter, 

4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 

6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare." 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Enligt 6 kap. 1 § KL gäller att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags 
verksamhet. Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen, på ett systematiskt sätt 
ska kunna följa utvecklingen inom kommunen samt de kommunala bolagen. 
Kommunstyrelsen ska se till att få nödvändig information så att kommunstyrelsen kan 
vidta åtgärder om det uppstår avvikelser i verksamheterna. Viktigt är även att 
kommunstyrelsen enligt 6 kap 11 § KL ska följa de frågor som kan ha inverkan på 
kommunens ekonomiska ställning varför nämnder och bolag bör redovisa ekonomiska 
överväganden och effekter av beslut när detta är relevant. 

Enligt 6 kap 9 § KL ska kommunstyrelsen efter genomförd uppsiktsplikt årligen besluta 
huruvida kommunala bolags verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Genom besluten 
ska styrelsen pröva om den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut ska fattas för varje sådant bolag till 
vilken kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Bestämmelsen 
ger därför uttryck för en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag. Den förstärkta 
uppsiktsplikten gäller inte för verksamhet som bedrivs i nämnder men kommunstyrelsen 
ska likväl uppsikt över nämndernas verksamhet. 

I brist på detaljreglering i KL har den förstärkta uppsiktspliktens omfattning varit föremål 
för diskussioner. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll i HFD 2018 ref. 33 att 
kommunstyrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda affärshändelser som har 
förekommit under kalenderåret i fråga. Granskningen ska dock vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har haft 
en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Hur 
granskningen ska ske och vilket underlag som krävs får bedömas utifrån förhållandena i 
det enskilda fallet med hänsyn till omfattningen av och komplexiteten i den verksamhet 
som bedrivits. 

Om styrelsen vid sitt årliga beslut kommer fram till att ett kommunalt bolag bedriver 
verksamhet i strid med den kommunala kompetensen ska styrelsen lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
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Syftet med reglerna om uppsiktsplikt är bland annat att utöka den fortlöpande kontrollen 
över bolagen för att säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning och ägardirektiv samt är i enlighet med den kommunala kompetensen. 
Vidare ska nämnas att ett annat syfte med den förstärkta uppsiktsplikten är att uppställa 
ett krav på kommunstyrelsen att redovisa resultatet av uppsiktsplikten i beslut, vilket 
ligger i kommunmedlemmar intresse. Årliga beslut om uppsiktsplikt kan således 
laglighetsprövas enligt KL vilket ger kommunmedlemmar möjlighet till rättslig prövning 
av kommunala bolags verksamhet, se avsnitt nedan. 

Laglighetsprövning 

Enligt 13 kap. 1 § KL gäller att varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövad genom att överklaga hos förvaltningsrätten. Ett 
laglighetsprövat beslut ska upphävas av domstol om det exempelvis strider mot lag. 

Beslut i kommunala bolag kan inte laglighetsprövas enligt KL men då kommunstyrelsen 
årligen ska fatta beslut om uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagen enligt 6 kap 9 
§ KL, ges kommunmedlemmar möjlighet att laglighetspröva detta beslut. Således 
skapas i och med reglerna om uppsiktsplikt en indirekt besvärsrätt gällande bolagens 
verksamhet. Kommunmedlemmar ges därför en möjlighet att laglighetspröva 
kommunstyrelsens beslut om de exempelvis, till skillnad från kommunstyrelsen, inte 
anser att ett bolag bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda kommunala 
ändamålet. En sådan laglighetsprövning kan således leda till att åtgärder behöver vidtas 
mot ett bolags verksamhet. 

Uppsiktsplikt enligt kommunstyrelsens reglemente 

Av reglementet1 framgår att kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa 
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård
och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den 
myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att 
vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen har uppsikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den 
kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt 
sätt så att god ekonomisk hushållnings upprätthålls. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, 
krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Av reglementet, under punkten styrfunktionen, framgår också att i kommunstyrelsens 
styrfunktion ingår att: 

• leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

• övervaka och ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för att 
verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande förvaltning fungerar rationellt 
och ekonomiskt tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret 

1 Reglemente för kommunstyrelsen, Sala kommun,KFS 072 revision 07, Antagen 2014-12-15, 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2015-01-01 ERSÄTTER: 429/2008,-401/2007,- 305/1999,-
289/1997 
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• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningschef och 
kontorscheferna 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen 
är medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och 
ekonomin som fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande 
förhållanden som har betydelse för kommunen 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande 
sammanträden 

• löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap § 
17- 18 KL är uppfyllda 

• årligen, innan mars månads utgång, pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
kommunala aktiebolagen föregående år varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet 
delges fullmäktige. Om styrelsen finner att brister förelegat lämnas förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha 
uppsikt över kommunens nämnder, med uppmärksamhet följa frågor för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får närvara vid sammanträde 
med samtliga nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

Ägardirektiv 

En kommun utövar sin ägarstyrning över sina bolag i huvudsak genom av fullmäktige 
beslutade ägardirektiv. 

Här granskas det helägda bolaget Salabostäder AB och de delägda bolagen Sala-Heby 
Energi AB (87,5%) och Sala Silvergruva AB (81 %). 

I Sala-Heby Energi AB ägardirektiv, 2019-02-19, framgår att det åligger koncernen att till 
ägarna översända kopior av: 

• Protokoll från bolagens styrelsemöte och årsstämmor 

• Bolagens årsredovisningar 

• Bolagens revisionsberättelser/revisionsrapporter 

• Underlag för sammanställningar av ägarnas koncernredovisning 

Enligt uppgift från kommunen finns det inga gällande beslutade ägardirektiv för 
Salabostäder AB och Sala Silvergruva AB. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 
Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik 

Iakttagelser 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ska ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller har 
väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är medlem i, främst vad 
gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin som fastställts av 
kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som har betydelse för 
kommunen. 

Det ingår även i kommunstyrelsens styrfunktion att årligen, innan mars månads utgång, 
pröva om den verksamhet som bedrivits i de kommunala aktiebolagen föregående år 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige. Om styrelsen finner att brister 
förelegat lämnas förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

I Sala-Heby Energi AB:s (koncernen) ägardirektiv anges att det åligger koncernen att till 
ägarna översända kopior såsom protokoll, bolagens årsredovisningar, bolagens 
revisionsberättelser/revisionsrapporter och underlag för sammanställningar av ägarnas 
koncernredovisning. 

Kommunstyrelsens har uppsikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den 
kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt 
sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen ha 
uppsikt över kommunens nämnder, med uppmärksamhet följa frågor för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får närvara vid sammanträde 
med samtliga nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

Ettårshjul har tagits fram för att förstärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt2
. Arshjulet 

visar när under året kommunstyrelsen fattar återkommande årliga beslut. Bland annat 
så hålls bokslutsberedning i mars och april där alla nämnder och kommunala bolag 
deltar. April, maj och juni lämnas uppföljning av nämnderna från föregående månad som 
redovisas till kommunstyrelsens ledningsutskott. I september behandlar nämnderna 
delårsrapporten som överlämnas till kommunfullmäktige i oktober. Uppföljning för 
oktober lämnas av nämnderna i november. I intervjuer anges att månadsuppföljningarna 
rör nämndernas ekonomi. Tidigare var det kommunstyrelsens ledningsutskott som 
genomförde dessa uppföljningar, något som kommunstyrelsen valt att ändra på, för att 
tillförsäkra uppsiktsplikten. 

I intervjuer framkommer att det inte finns någon beslutad formalisering kring 
uppsiktsplikten och hur den ska utövas, förutom det som regleras i reglementet. 

De anges i intervjuer att kommunstyrelsen får ta del av samtliga bolags 
styrelseprotokoll. Dessa sätts in en pärm så styrelseledamöter kan gå och läsa dem om 
de vill. Fyra gånger per år hålls ägarmöten med Salabostäder AB, däremot har vi inte 

2 Arshjul kommunstyrelsen, dokument- och ärendehanteringsbok, kommunstyrelsens förvaltning, 
s 11. 
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fått någon uppgift om att kommunstyrelsen även håller ägarmöten med Sala Silvergruva 
AB och Sala Heby Energi AB. 

Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

I kommunstyrelsens reglemente regleras den utökade uppsiktsplikten över kommunens 
bolag såsom också anges i kommunallagen. I reglementet finns ett formaliserat system 
för kommunstyrelsens årliga beslut om kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I ägardirektivet 
för bolaget Sala- Heby Energi AB anges att bolaget systematiskt ska översända 
dokumentation och information till kommunstyrelsen för att hålla dem upplysta kring 
verksamhetens utveckling. Däremot saknas denna reglering för kommunens två andra 
kommunala bolag, då det för dem inte finns beslutade ägardirektiv som reglerar detta. 
Det framkommer i intervjuer att de får ta del av dessa handlingar även från de andra 
kommunala bolagen. Vi bedömer därför att det till viss del finns ett system för att ge 
kommunstyrelsen förutsättningar för att arbeta fram ändamålsenliga beslutsunderlag 
inför kommunstyrelsens årliga beslut om uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen kan ta del av 
bolagens protokoll och övriga handlingar varje månad, om de så önskar, men det är 
inget som presenteras på kommunstyrelsens sammanträden. Detta anser vi utgöra en 
systematisk brist. 

Ett ändamålsenligt beslutsunderlag är en förutsättning för att uppfylla uppsiktsplikten då 
medborgare ska kunna få tillräckligt med information om bolagets verksamhet under 
föregående verksamhetsår för att kunna ta ställning till om de vill laglighetspröva 
kommunstyrelsens beslut eller inte. 

Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna finns reglerad i reglementet som följer 
kommunallagen. Någon tydlig systematik över uppsiktsplikten regleras dock inte i 
reglementet utan istället kan det ur kommunstyrelsens årshjul utläsas att 
kommunstyrelsens får en formell rapportering av nämndernas verksamhet i samband 
med delår och bokslut samt en ekonomisk rapportering vid minst fem tillfällen under 
året. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen delvis utövar en tydlig och ändamålsenlig 
systematik över nämnderna. 

Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik 

I aktt age/ser 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsens årligen, innan mars månads utgång, ska 
pröva om den verksamhet som bedrivits i de kommunala aktiebolagen föregående år 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige. Om styrelsen finner att brister 
förelegat lämnas förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Vi har i granskningen inte fått del av de beslut för 2017 och 2018 där kommunstyrelsen 
har prövat huruvida de kommunala bolagen bedrivit en ändamålsenlig verksamhet enligt 
6 kap 9 § kommunallagen. I intervjuer anges att det inte finns särskilt beslut utan att det 
i sådant fall kan stå om detta i årsredovisningen. Vi har genomsökt Sala kommuns 
årsredovisning för 2017 och 2018 men inte funnit någon sådan prövning från 
kommunstyrelsen. 

I intervjuer anges att det fyra gånger per år hålls så kallade ägarmöten med 
Salabostäder AB. Här deltar kommunstyrelsens presidium och bolagens ledning. Vid 
dessa möten informerar bolaget bland annat om verksamhetens utveckling. Under 
bokslutsberedningen berättar bolaget också om hur verksamheten har genomförts 
under året, här deltar kommunstyrelsens ledningsutskott som består av presidium och 
fem ledamöter. Det finns ingen stående rutin om att bolagen deltar på kommunstyrelsen 
sammanträden för att informera om sin verksamhet. I intervjuer medges att hela 
kommunstyrelsen inte har samma insyn i bolagens verksamhet som exempelvis 
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presidiet. Vidare har vi inte fått ta del av protokoll eller anteckningar från ägarmöten eller 
bokslutberedningen. 

Enligt kommunstyrelsens årshjul deltar nämnderna vid bokslutsberedning samt lämnar 
ekonomiska rapporter fem gånger per år, något som också bekräftas i intervjuer. Det 
förekommer inga nämnddialoger eller forum där nämnderna deltar på 
kommunstyrelsens sammanträden för att informera om verksamheten. I intervjuer anges 
att det är vid delår och bokslut som kommunstyrelsen får del av nämndernas 
måluppfyllelse utifrån satta verksamhetsmål. 

I intervjuer anges att kommunledningen har möten varje vecka för att diskutera 
verksamheten. 

Efter en protokollgenomgång av kommunstyrelsens sammanträden under 2018 kan 
konstateras att bokslut för 2017 togs upp på mötet i april 2018 och att delårsrapporterna 
för kommunens nämnder fastställdes av kommunstyrelsen på sammanträdet i oktober 
2018. Några ekonomiska rapporter har inte presenterats på kommunstyrelsens 
sammanträden under året. 

På sammanträdet i januari 2019 beslutade kommunstyrelsens att det vid varje 
sammanträde ska ges en noggrann ekonomisk analys över kommunens aktuella 
ekonomi, samt redovisning om hur arbetet fortlöper med den ekonomiska 
handlingsplanen för att balansera underskottet. Redovisning av åtgärder för att få den 
kommunala budgeten i balans redovisades sedan i februari, mars, april, maj, juni, 
augusti, september, oktober och december samma år. 

Kommunens bokslut för 2018 togs i april och kommunens delårsrapport togs på 
sammanträdet i oktober 2019. 

Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

Utifrån ovanstående kan vi konstatera att årligt beslut om uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen inte har fattats av kommunstyrelsen. Då det är ett krav enligt 
kommunallagen så utgör avsaknad av beslut en brist. Kommunstyrelsen tar del av 
bolagets årsredovisning och ledamöterna kan om de önskar ta del av protokoll och 
andra handlingar från de kommunala bolagen, som sätts in i en pärm. Utöver detta sker 
bokslutsberedning samt ägarmöten cirka fyra gånger per år, men där deltar inte hela 
kommunstyrelsen. Vi är av den uppfattningen att den sammantagna informationen som 
kommunstyrelsen får till sig under året inte är tillräcklig för att kunna göra en 
ändamålsenlig prövning kring bolagens verksamhet. 

Kommunstyrelsens granskning inför årliga beslut om uppsiktsplikt ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet haft en 
sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. 

Vi kan konstatera att det under 2018 inte förekom några ekonomiska rapporter såsom 
anges i årshjulet, men vi ser positivt på att detta infördes i och med beslut i januari 2019 
om månatlig uppföljning av kommunens ekonomi. En redovisning av nämndernas 
verksamhet sker vid delår och bokslut samt vid bokslutsberedningen. Genom detta är 
vår bedömning att den löpande uppsiktsplikten gentemot nämnderna numera bedrivs 
enligt fastställd systematik. 

Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt över nämnder 
och bolag 

Iakttagelser 

Enligt intervjuer finns det ingen särskild systematik som kommunstyrelsens följer 
gällande beslut om åtgärder, åtgärdsplan och uppföljning för nämnder och bolag. Beslut 
om åtgärder fattas utifrån behov och kan se lite olika ut beroende på vad det rör sig om. 
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På sammanträdet i september 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnder 
och styrelser som prognostiserar underskott att senast den 28 oktober 2018, lämna en 
åtgärdsplan för att få respektive budget i balans. 

I intervjuer framkommer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder gällande kommunens 
ekonomi. Bland annat beslutade kommunstyrelsens på sammanträdet i januari 2019 att 
det vid varje sammanträde ska ges en noggrann ekonomisk analys över kommunens 
aktuella ekonomi, samt redovisning om hur arbetet fortlöper med den ekonomiska 
handlingsplanen för att balansera underskottet. De nämnder som riskerar ett underskott 
har fått presentera åtgärder för en budget i balans, åtgärder som sedan har följts upp. 

I november 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om extra medel för Sala Silvergruva 
AB. I intervjuer framkommer att gruvan under en längre tid inte gått med vinst och att 
bolaget begärde tillskott för att, med hjälp av en konsult, kunna utveckla gruvan och 
dess lönsamhet. Arbetet kommer fortsättningsvis att följas upp. 

Enligt intervjuer har kommunstyrelsen inte fattat beslut om åtgärder för 
verksamhetsmålen och det anges att uppföljning och styrning av den löpande 
verksamheten kan förbättras. 

Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att det i granskningen anges att det fattas beslut om 
åtgärder och uppföljning av åtgärder utifrån uppsiktsplikten i de fall det finns ett behov. 
Protokollgenomgången bekräftar också att det vid ett flertal tillfällen, när det funnits 
behov har fattats beslut om åtgärder. Däremot framgår det inte tydligt av reglemente 
eller annat styrdokument hur processen ser ut vid beslut om åtgärder för nämnder och 
kommunala bolag . Det finns en förbättringspotential avseende systematiken och därför 
är vår bedömning att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
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4. Revisionell bedömning 
Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt är delvis lag- och ändamålsenlig . Den sammanfattande bedömningen 
grundar sig på de individuella bedömningarna för kontrollmålen. 

Rekommendationer 

Baserat på de iakttagelser vi gjort inom ramen för granskningen lämnar vi följande 
rekommendationer: 

• Att tydligt formalisera kommunstyrelsens uppsiktsplikt över såväl nämnder som 
bolag. 

• Att samtliga kommunala bolag styrs utifrån beslutade ägardirektiv. 

• Att kommunstyrelsen årligen beslutar om uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 

• Att kommunstyrelsens tillförsäkrar sig om att få tillräckligt med information för kunna 
pröva bolagens uppsiktsplikt. 

• Att processen kring åtgärder utifrån uppsiktsplikten formaliseras. 
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5. Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

Uppsiktsplikten är Delvis uppfyllt 
föremål för en tydlig 

Vi bedömer att det till viss del 
och ändamålsenlig finns ett system för att för att ge 
systematik kommunstyrelsen förutsättningar 

för att arbeta fram 
ändamålsenliga beslutsunderlag 
inför kommunstyrelsens årliga 
beslut om uppsiktsplikt. 
Kommunstyrelsen kan ta del av 
bolagens protokoll och övriga 
handlingar varje månad, om de 
så önskar, men det är inget som 
presenteras på 
kommunstyrelsens 
sammanträden. Detta anser vi 
utgöra en systematisk brist. 

Uppsiktsplikten Ej uppfyllt 
bedrivs enligt Utifrån ovanstående kan vi 
fastställd systematik konstatera att årligt beslut om 

uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen inte har fattats av 
kommunstyrelsen. Då det är ett 
krav enligt kommunallagen så 
utgör avsaknad av beslut en 
brist. 

Kommunstyrelsen Delvis uppfyllt 
vidtar åtgärder utifrån Granskningen bekräftar att det 
sin uppsiktsplikt över vid ett flertal tillfällen, när det 
nämnder och bolag funnits behov har fattats beslut 

om åtgärder. Däremot framgår 
det inte tydligt av reglemente 
eller annat styrdokument hur 
processen ser ut vid beslut om 
åtgärder för nämnder och 
kommunala bolag . Det finns 
därför en förbättringspotential 
avseende systematiken . 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

12 



pwc 

2020-03-16 

Rebecka Hansson Charlie Lindström 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Sala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 3 juni 2019. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport. 

13 



I SALA 
KOMMUN 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-13 

Gustaf Adolfsalen, kl.08.30-09.50 

Se sidan 2 

Ulrika Spårebo (S) 

Kommunstyrelsens förvaltning tisdag den 17 mars 2020 kl.08.15 

Mali~el.l ' -- ahlman 4f r-··' _ft_ /. ,___· ---
Erik Hamrin (M) 

' () D n _ . .. 
----'vU'./V\,L<_,-~~~---e ~ 

Ulrika Spårebo (S) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Krisledningsnämnden 

2020-03-13 

2020-03-17 Datum för anslags nedtagande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Paragrafer 

2020-04-08 

1 (5) 
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I SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-13 

Erik Hamrin (M) 
Ulrika Spårebo (S) 
Glenn Andersson (S) 

Elisabet Pettersson (C) ersätter Anders Wigelsbo (C) 
Hanna Westman (SBÄ) ersätter Sture Johansson (C) 

Magnus Edman (SD) 
Camilla Runerås (S) 
Viktor Kärvinge (S) 

Mona Johansson (L) 
Magnus Holm(KD) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Johanna Ritvadotter (V) 

Anders Wigelsbo (C) deltar via Skype 
Daniel Halmvin, kommunchef 
JuneAnn Wincent, skolchef 
Roger Nilsson, kultur-och fritidschef 
Rickert Olzon, beredskapssamordnare 
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (5) 
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a 
§1 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-13 

Extraordinär händelse och aktivering av krisledningsnämnd 

INLEDNING 
Med anledning av den situation som råder på grund av pågående pandemi av coro
navirus, har kommunstyrelsens ordförande sammankallat krisledningsnämnden. 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon informerar om Lag (2006:544) om kommu
ners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap och dess 4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan hän
delse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma in
satser av en kommun eller en region. Lag (2019:925). 

Krisledningsnämnden får när läget så kräver, i samband med extraordinär händelse, 
överta beslutanderätten, helt eller delvis, från kommunstyrelsen, skolnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljönämn
den. Övertagande ska ske just utifrån just den aktuella extraordinära händelsens art 
och omfattning. 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
att krisledningsnämnden beslutar 
att den uppkomna situationen är att betrakta som extra ordinär händelse jämlikt§ 4 
i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelse i fredstid och höjd beredskap, 
att krisledningsnämnden ska aktiveras, samt 
att krisledningsnämnden inte övertar beslutanderätten för kommunstyrelsen och 
nämnder. 

BESLUT 

Krisledningsnämnden beslutar 
att den uppkomna situationen är att betrakta som extra ordinär händelse jämlikt§ 4 
i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelse i fredstid och höjd beredskap, 
att krisledningsnämnden ska aktiveras, samt 
att krisledningsnämnden inte övertar beslutanderätten för kommunstyrelsen och 
nämnder. 

Utdragsbestyrkande 

4 (5) 



I 
§2 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-13 

Lägesrapport och information om vidtagna och planerade åtgär
der med anledning av Coronavirus 

INLEDNING 

Beredning 
Kommunchef Daniel Halmvin, beredskapssamordnare Rickert Olzon, kultur och fri
tidschef Roger Nilsson, skolchef JuneAnn Wincent och vård-och omsorgsnämndens 
ordförande Elisabet Pettersson (C) ger en lägesrapport samt informerar om vid
tagna och planerade åtgärder för respektive verksamhetsområde. 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
att krisledningsnämnden beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

BESLUT 

Krisledningsnämnden beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 

lL) 

5 (5) 



Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Gustaf Adolfsalen, kl.15.00-16.20 

Se sidan 2 

Ulrika Spårebo (S) 

.... {)n~ ddJ~ LJ__~f~_(__ _ Paragrafer 

. ~-n-W~ah_l_m_a_n __________ _ 

Anäers Wigelsbo (C) 
~ ~. -- ... •······· 

) ~ ~ ............ ~~----
Ulrika Spårebo (S) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Krisledningsnämnden 

2020-03-17 

2020-03-23 Datum för anslags nedtagande 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2020-04-14 

1 (4) 
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I SALA 
KOMMUN 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMN DEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Anders Wigelsbo (CJ 
Erik Hamrin (MJ 
Sture Johansson (CJ 
Ulrika Spårebo (SJ 
Glenn Andersson (SJ 

Elisabet Pettersson (CJ 
Magnus Edman (SDJ 
Viktor Kärvinge (SJ 

Mona Johansson (LJ 
Magnus Holm(KDJ 

Daniel Holmvin, kommunchef 
Ingrid Strandman, socialchef 
JuneAnn Wincent, skolchef 
Anna Wiklund, rektor Kungsängsgymnasiet 
Börje Andersson, rektor Ösby Naturbruksgymnasium 
Richard Aspholm, rektor Vuxnas lärande och Lärcenter 
Bengt Larsson (CJ, skolnämndens ordförande 
Marco Helmisaaro, kommunikatör 
Stefan Jacobsen, personalchef 
Rickert Olzon, beredskapssamordnare 
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 

2 (4) 



I SALA 
KOMMUN 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KRISLEDNINGSNÄMN DEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

§ 3 Lägesrapport och information om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av coronavirus ............... 4 

Justerandes sign 

oJ 
Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KRISLEDN I NGSNÄMN DEN 

KOMMUN Sammanträdesdatum 

§3 

Justerandes sign 

\r5 

2020-03-17 

Lägesrapport och information om vidtagna och planerade åtgär
der med anledning av coronavirus 

INLEDNING 
Folkhälsomyndigheten beslutade den 17 mars 2020 att rekommendera att undervis-
ningen i gymnasieskola inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller di
stansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller även för lärosäten, yrkes
högskolan och komvux. 

Beredning 
Kommunchef Daniel Holmvin, skolchef JuneAnn Wincent, rektorer Anna Wiklund, 
Börje Andersson och Richard Aspholm ger en lägesrapport och information om vid
tagna och planerad åtgärder med anledning av Folkhälsomyndighetens beslutade 
rekommendation. 

Socialchef Ingrid Strandman, informerar om läget och om vidtagna och planerad åt
gärder inom vård och omsorg. 

Personalchef Stefan Jacobsen informerar om vidtagna och planerade åtgärder för 
personalsituationen i kommunen. 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon ger en lägesrapport. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att krisledningsnämnden beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Krisledningsnämnden beslutar 
att lägga lägesrapporten till handlingarna. 

oJ 
Utdragsbestyrkande 
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