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Revisionsrapport: Granskning av kommunens insatser för att förebygga 
och minska behov av försörjningsstöd 
 
KPMG har av oss i revisionsgrupp 1 fått i uppdrag att granska kommunens insatser för att förebygga 
och minska behov av försörjningsstöd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden bedriver ett tydligt och förankrat arbete för att minska människors beroende av 
försörjningsstöd och därmed minska kommunens kostnader på området. 

Vi kan konstatera att Huddinge kommun övergripande arbetar på ett mer strategiskt och strukturerat 
sätt jämfört med jämförbara kommuner, vilket vi tycker är positivt.  

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att nämnden till stor del bedriver ett 
tydligt och förankrat arbete för att minska människors beroende av försörjningsstöd, men det finns 
också områden som nämnden behöver utveckla för att öka sin effektivitet och ändamålsenlighet. 

Det finns inte en tydlig struktur för att säkerställa att styrande dokument såsom vägledande riktlinjer är 
reviderade och uppdaterade till gällande lag. Det anser att det är av vikt att det finns rutiner för att 
säkerställa att styrande dokument uppdateras och revideras regelbundet och rekommenderar nämnden 
att tillse att en sådan rekommendation finns på plats. 

Det saknas en tydlig samverkansstruktur på kommunkoncernsnivå. Det finns en medvetenhet om att 
nämnden inte äger denna fråga själva men nämnden bör kunna verka för att en tydligare övergripande 
styrning i riktning mot egenförsörjning genomsyrar all kommunal verksamhet 

Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas nämnden att ta initiativ till att:   

— Säkerställa att det finns rutiner för att styrande dokument revideras och  
uppdateras regelbundet. 

— Verka för att utforma en struktur för politisk och verksamhetsmässig samverkan  
på kommunkoncernnivå som bygger på en gemensam målbild om medborgare i  
egenförsörjning. 

Vi beslutar att överlämna rapporten till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 
15 juni 2022 och för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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