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Till 
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För kännedom 
Kommunfullmäktige   

 
Revisionsgranskning avseende myndighetsnämndens styrning och uppföljning av 
myndighetsutövning utifrån miljöbalk och livsmedelslag 

Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska myndighetsnämndens styrning 
och uppföljning av myndighetsutövning utifrån miljöbalk och livsmedelslag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är Kumla kommun och 
myndighetsnämnden delvis har en upparbetad och ändamålsenlig styrning och uppföljning för att 
säkerställa verksamhetens inriktning, kvalitet och effektivitet.  

Den sammanfattande bedömningen bygger på att vi anser att nämnden har en ändamålsenlig 
planeringsprocess och en strukturerad arbetsprocess för att följa upp och utvärdera sina 
verksamheter. Det arbete som har genomförts de senaste åren har givit resultat i form av ett 
systematiserat arbetssätt där kvaliteten har höjts väsentligt och systematiken finns. Det kommer 
dock att krävas att processerna hålls i och bevakas, då det som byggts upp inte verkat så lång tid 
och därmed inte sitter fast förankrat i organisationens ”kultur”. Då Miljöenheten är liten så kan ett 
fåtal personalförändringar få stora effekter på arbetssättet.  

Det som vi bedömer som allvarligt är att nämnden inte har tillräckliga resurser för att utföra hela 
sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges mål. Nämnden har inte heller som vi ser det en 
organisation till sitt förfogande för att på ett ändamålsenligt sätt kunna driva, följa upp och 
utvärdera sin verksamhet, detta visar den tydliga prioriteringslistan på, där skattefinansierade 
områden är ner-/ bortprioriterade.  

Genom den organisatoriska konstruktionen och placeringen av budgeten ser vi i dag inte att 
nämnden har möjlighet att styra över sin verksamhet och därmed inte heller möjlighet att hantera 
sina befogenheter och sitt ansvar. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi myndighetsnämnden att:  

− Föreslå kommunfullmäktige att från och med den nya mandatperioden säkerställa att 
nämnden har egna ekonomiska resurser, ökad möjlighet att styra över sina personella 
resurser samt hittar lämpligast möjliga organisation för att undvika jävssituationer. 

− Att fortsätta utveckla planering och uppföljning för nämndens verksamheter. 

 
Revisorerna önskar att myndighetsnämnden inkommer med synpunkter på granskningen samt 
denna skrivelse, senast den 31 oktober 2021. Yttrandet sänds till sakkunnigt biträde Andreas 
Wendin: andreas.wendin@kpmg.se. 

För revisorerna i Kumla kommun 

 
Ola Daréus    
Ordförande revisionen   


