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Till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Nämnd för livslångt lärande 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Sydnärkes lönenämnd 
Sydnärkes överförmyndarnämnd 
 
För kännedom 
Fullmäktiges presidium 
 
Grundläggande granskning 2019  
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet. 
För att klara detta uppdrag arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och 
tillvägagångssätt för att granska verksamheten med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har 
en tillfredsställande styrning och intern kontroll. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 
indelas den årliga granskningen i framförallt tre huvuddelar; grundläggande granskning, fördjupad 
granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.  

I den grundläggande granskningen ingår de delar av revisionen som genomförs oavsett vilken 
riskbedömning som har gjorts. I fokus för den grundläggande granskningen är främst styrelsens 
och nämndernas målarbete samt interna styrning och kontroll. 

Inom ramen för den grundläggande granskning har det från nämndföreträdare uttryckts att 
ledamöterna i första hand behöver ha förståelse för de verksamhetsspecifika frågor som nämnden 
hanterar, därefter kan de utbildas i hur nämnden arbetar med ledning, styrning och uppföljning samt 
vilket ansvar man som ledamot har för detta.   

Vi anser dock att nämndernas ledamöter i första hand borde sättas in i vad det innebär att vara 
förtroendevald och hur långt ens ansvar sträcker sig. Om en ledamot ”matas” med 
verksamhetsspecifik kunskap utan att först ha getts förutsättningar för att förstå sin roll och sitt 
uppdrag kan det vara svårt att veta hur den verksamhetsspecifika kunskapen ska hanteras.  

Även om vi noterar att mycket gjorts under de senaste åren när det gäller utbildning av 
förtroendevalda anser vi att det alltjämt finns ett behov av att prioritera den frågan. 

I sammanhanget vill vi även lyfta fram det gemensamma ansvar som åvilar nämndledamöterna. En 
nämnd har ett gemensamt ansvar att genomföra det uppdrag fullmäktige gett nämnden. Detta ansvar 
åvilar samtliga ledamöter i nämnden, oavsett partitillhörighet eller roll i nämnden. Ur det 
perspektivet är det angeläget att finna arbetsformer som möjliggör för samtliga att vara tillräckligt 
insatta i de frågor som nämnden ska avgöra.  

Det ska också framhållas att alla i en nämnd (vilket inkluderar kommunstyrelsen) har ansvar att 
delta i de beslut som fattas. Utifrån revisionens perspektiv kan därmed kritik riktas mot enskild 
ledamot eller en grupp av ledamöter om de har visat uppenbar passivitet i form av upprepat 
avstående från att medverka i beslutsfattande. 
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Revisionen önskar inget yttrande över denna granskning. 

För revisorerna i Kumla kommun 
 

Ola Daréus    
Ordförande revisionen   


