
KUMLA KOMMUN 2020-02-17 
REVISORERNA 

Till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Nämnd för livslångt lärande 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

För kännedom 
Fullmäktiges presidium 

Revisionsgranskning, nämndledamöters närvaro 

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska närvaron bland ledamöterna i 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, nämnd för livslångt lärande, 
samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden. Uppdraget avser 2019 års revision. 

Ansvaret i styrelse och nämnder är i grunden kollektivt. Dock kan det individuella ansvaret 
prövas om en enskild ledamot exempelvis agerat uppenbart passivt. Uppenbar passivitet från en 
enskild ledamot kan föreligga vid upprepad frånvaro från nämndens sammanträden eller om 
ledamoten återkommande avstår från att delta i beslutsfattande. 

I granskningen framkommer att den genomsnittliga närvaron i kommunens nämnder uppgår till 
87 %, vilket enligt vår bedömning är tillfyllest för kommunen som helhet. Dock framgår relativt 
stora variationer inom de olika nämnderna, från ledamöter med hundraprocentig närvaro till 
ledamöter som inte har någon närvaro alls. 

I denna granskning har vi inte tittat närmare på omständigheterna kring de enskilda ledamöternas 
frånvaro, varför vi inte heller gör några bedömningar avseende enskilda ledamöters ansvarstagande. 
Generellt menar vi dock att en ledamot som har uppenbara svårigheter att fullgöra sitt uppdrag bör 
avsäga sig uppdraget. 

Vi utgår från att nämnderna vid upprepad frånvaro förhör sig om orsakerna till frånvaron och om 
det bedöms nödvändigt, uppmanar vederbörande att avsäga sig sitt uppdrag. 

Revisionen kommer även fortsatt att följa närvaron bland nämndledamöterna. 

Utöver det revisionsansvar varje enskild ledamot har enligt kommunallagen vill vi även lyfta fram 
att de berörda partierna har ett praktiskt ansvar för att dess representanter fullgör sina uppdrag. 
Enligt vår mening torde berörda partier ha ett intresse av att de personer som fått förtroendet att 
representera partiet och dess väljare, i möjligaste mån deltar i sammanträden. Om det föreligger 
svårigheter hos en partiföreträdare att fullgöra uppdraget bör partiet ge ansvaret och förtroendet 
vidare. 

Revisionen önskar inget yttrande över denna granskning. 

För revisorerna i Kumla kommun 

Ola Dar&is 
Ordförande revisionen 
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Kumla kommun 
Granskning av närvaro bland kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter 

2020-02-17 

1 Sammanfattning 
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska närvaron bland 
ledamöterna i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, 
nämnd för livslångt lärande, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden. 
Uppdraget avser 2019 års revision. 

Ansvaret i styrelse och nämnder är i grunden kollektivt. Dock kan det individuella 
ansvaret prövas om en enskild ledamot exempelvis agerat uppenbart passivt. 
Uppenbar passivitet från en enskild ledamot kan föreligga vid upprepad frånvaro från 
nämndens sammanträden eller om ledamoten återkommande avstår från att delta i 
beslutsfattande. 

I granskningen framkommer att den genomsnittliga närvaron i kommunens nämnder 
uppgår till 87 %, vilket enligt vår bedömning är tillfyllest för kommunen som helhet. 
Dock framgår relativt stora variationer inom de olika nämnderna, från ledamöter med 
hundraprocentig närvaro till ledamöter som inte har någon närvaro alls. 

På nämndnivå har närvaron under 2019 varit enligt följande. 

Nämnd Närvaro 

Kommunstyrelsen 86 % 

Kultur- och fritidsnämnden 83 % 

Myndighetsnämnden 83 % 

Nämnd för livslångt lärande 91 % 

Samhällsbyggnadsnämnden 83 % 

Socialnämnden 92 % 

Totalt 87 % 

När det gäller beslutsförhet bland nämnderna framkommer att samtliga nämnder varit 
beslutsföra vid samtliga sammanträden. Enbart vid ett tillfälle har det inte varit fullt antal 
tjänstgörande förtroendevalda, då vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i 
september där en plats inte kunde fyllas. 

I denna granskning har vi inte tittat närmare på omständigheterna kring de enskilda 
ledamöternas frånvaro, varför vi inte heller gör några bedömningar avseende enskilda 
ledamöters ansvarstagande. Generellt menar vi dock att en ledamot som har 
uppenbara svårigheter att fullgöra sitt uppdrag bör avsäga sig uppdraget. 
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Vi utgår från att nämnderna vid upprepad frånvaro förhör sig om orsakerna till 
frånvaron och om det bedöms nödvändigt, uppmanar vederbörande att avsäga sig sitt 
uppdrag. 

Revisionen kommer även fortsatt att följa närvaron bland nämndledamöterna. 

2 Inledning/Bakgrund 
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska närvaron bland 
ledamöterna i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, 
nämnd för livslångt lärande, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden. 
Uppdraget avser 2019 års revision. 

Ansvaret i styrelse och nämnder är i grunden kollektivt. Dock kan det individuella 
ansvaret prövas om en enskild ledamot exempelvis agerat uppenbart passivt. 
Uppenbar passivitet från en enskild ledamot kan föreligga vid upprepad frånvaro från 
nämndens sammanträden eller om ledamoten återkommande avstår från att delta i 
beslutsfattande. 

I samband med 2019 års grundläggande granskning har det framkommit uppgifter om 
upprepad frånvaro bland nämndledamöter. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer revisorerna i Kumla kommun att det föreligger 
en risk för att enskilda ledamöter inte fullgör sitt ansvar för styrning, ledning och kontroll 
av verksamheten. Därav har revisorerna beslutat att granska nämndledamöters 
närvaro. 

2.1 Syfte, metod och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att följa upp ledamöters närvaro i nämnder och 
styrelse under 2019. 

Områdena som granskats har därför varit: 

— Närvaron av ledamöter i kommunstyrelse och nämnder 
— Om respektive nämnd varit beslutsför 

Granskningen har genomförts med genomgång av kommunstyrelsens och 
nämndernas samtliga protokoll. 

Granskningen avser närvaro bland ordinarie ledamöter under 2019. Revisionskriteriet 
har utgått från kommunallagens (2017:725) 6 kap. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Lagstiftning och rekommendationer 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 27 § "...handlägga ärenden endast om fler 
än hälften av ledamöterna är närvarande". Närvarokravet gäller vid såväl 
beslutsfattande som vid handläggning. 

Enligt kommunallagen 6 kap, 16-17 §§ ska fullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna. Fullmäktige beslutade den 26 november 2018, 161 § om 
ordning för inkallande av ersättare. Platserna i en nämnd ska fyllas upp vilket innebär 
att nämnden inte får sammanträda med tomma platser om ej tjänstgörande ersättare 
finns närvarande. Närvarande ej tjänstgörande ersättare ska således tjänstgöra om det 
finns tomma platser för att uppnå en fulltalig nämnd, även om det innebär att ersättare 
från annat parti får tjänstgöra. 

Med uppdraget som ledamot i en nämnd eller styrelse följer enligt kommunallagen ett 
revisionsansvar. Detta ansvar prövas och utkrävs av fullmäktige en gång om året. 
Ledamöterna ansvarar för hur de själva och nämndens anställda genomför den 
kommunala verksamheten. Revisionsansvaret är, enligt kommunallagen, i första hand 
kollektivt men också det individuella ansvaret för enskilda ledamöter kan prövas. Det 
individuella ansvaret prövas undantagsvis, tillexempel när en ledamot agerat uppenbart 
felaktigt eller vid uppenbar passivitet, enligt kommunallagen. 

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta innebär att ledamöter inte 
undgår sitt revisionsansvar för helheten på grund av låg närvaro vid nämndens 
sammanträden. 

3.2 Antal ledamöter i nämnderna 
Av nämndernas och styrelsens arbetsordning framgår att nämnderna har följande antal 
ledamöter och ersättare: 

Nämnd Antal ledamöter 
13 

Antal ersättare 
13 Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 9 9 
Myndighetsnämnden 5 5 
Nämnden för livslångt lärande 11 11 
Samhällsbyggnadsnämnden 11 11 
Socialnämnden 11 11 

Vi har granskat närvarolistan på förstasidan av samtliga protokoll under 2019. Då det i 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder förekommit att ledamöter avsagt sig sina 
uppdrag innebär det att fler än de antal ledamöter som är valda i respektive 
nämnd/styrelse har granskats. 
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I våra beräkningar har hänsyn tagits till när fullmäktige beviljat entledigande från 
uppdrag och när ny ledamot har utsetts. Vi har utgått från hur många sammanträden 
den valde ledamoten deltagit vid. Om en ledamot har deltagit under del av 
sammanträdet har hans/hennes närvaro bedömts omfatta hela sammanträdet. 

3.3 Närvaro i nämnderna 
Stapeldiagrammen i styckena 3.3.1 till 3.3.6 ger en bild över hur stor andel av de 
ordinarie ledamöterna som varit närvarande vid respektive sammanträde under 2019. 
Vidare rapporteras de enskilda ledamöternas deltagande i spindeldiagrammet per 
nämnd. Den totala närvaron är för kommunen 87 % för 2019. 
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3.3.1 Kommunstyrelsen 

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträden ligger i princip i linje med genomsnittet 
för hela kommunen, med ett snitt på 86 %. Närvaron har också varit relativt jämn 
mellan de enskilda ledamöterna, med två undantag; en ledamot med 69 % närvaro och 
en post som besuttits två ledamöter, där den ena haft 44 % närvaro och den andra 100 
% vilket ger ett snitt på 62 %. Två ledamöter hade hundraprocentig närvaro. 

Närvaro i nämnden 
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3.3.2 Kultur- och fritidsnämnden 

Närvaron i kultur- och fritidsnämnden ligger i snitt på 83 %. En av nämndens ledamöter 
har inte närvarat på några sammanträden över huvud taget. Om dennes närvaro 
räknas bort från snittet landar det istället på 94 %, vilket är högst i kommunen. I 
nämnden har fyra ledamöter haft full närvaro. 
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3.3.3 Myndighetsnämnden 

Närvaron i myndighetsnämnden ligger i snitt på 83 %. Det är en liten nämnd med bara 
5 ledamöter vilket gör att effekten av utebliven närvaro hos en ledamot ger större 
effekt. Två ledamöter hade hundraprocentig närvaro. 
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3.3.4 Nämnd för livslångt lärande 

Nämnd för livslångt lärande har haft hög närvaro, 91 %. Närvaron bland ledamöterna 
har också varit relativt jämn vilket framgår av spindeldiagrammet nedan. I nämnden har 
sex ledamöter haft hundraprocentig närvaro. 
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3.3.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens närvaro ligger i snitt på 83 %. Närvaron bland 
ledamöterna i nämnden har varierat i relativt stor utsträckning med en ledamot som 
sticker ut med närvaro på 38 %. Ingen ledamot i nämnden har haft hundraprocentig 
närvaro. 
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3.3.6 Socialnämnden 

Närvaron inom socialnämnden ligger högst i kommunen, med ett snitt på 92 % vilket är 
högst i kommunen. Det är också en påfallande jämn närvaro bland ledamöterna i 
nämnden med två som har hundraprocentig närvaro och två som har åttiotreprocentig 
närvaro. I övrigt är närvaron bland ledamöterna detsamma som det totala snittet. 
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3.4 Beslutsförhet 
Ersättarna tjänstgör i olika omfattning i de olika nämnderna, främst då närvaron bland 
ordinarie ledamöter varierar men även då ledamöterna inte deltar på hela mötet av 
olika anledningar. Att ersättare får gå in och tjänstgöra är relativt vanligt och närvaro av 
ersättare är hög. 

Genom granskningen framkommer att det enbart vid ett tillfälle inte varit fullt antal 
tjänstgörande förtroendevalda, då vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i 
september där en plats inte kunde fyllas. 

Det har inte framkommit i vår genomgång av protokoll att någon av nämnderna har 
fattat beslut då nämnden inte varit beslutsför. 

Datum som ovan 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen I dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen 
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