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Svar på granskning om försörjningsstöd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över granskningsrapport 
”Granskning av försörjningsstöd” i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtandet daterat 
den 22 april 2022.

Sammanfattning
Revisionsfirman KPMG har granskat nämndens arbete med försörjningsstöd och
lämnat en rapport. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har inget att invända
mot de slutsatser och rekommendationer som framförs, men föreslår att nämnden
kommenterar rekommendationerna i sitt yttrande över revisionsrapporten.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Ferbe (S) och gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Frida 
Plym Forshell.

Beslutsunderlag
• Förvaltningens tjänsteutlåtande den 22 april 2022 och tillhörande bilagor inklusive 
förslag till yttrande
• Arbetsutskottets protokoll den 1 juni 2022

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag, och ordföranden 
konstaterar sedan att så är fallet.

Beslutet ska skickas till
Revisorerna i Huddinge kommun, revisionsgrupp 1
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Handläggare  
Malin Eriksson 
Malin.Eriksson@huddinge.se 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  

Svar på granskning av försörjningsstöd 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
yttrande över granskningsrapport ”Granskning av försörjningsstöd” i enlighet med 
bilaga 3.  

Sammanfattning 
Revisionsfirman KPMG har granskat nämndens arbete med försörjningsstöd och 
avgivit en rapport.  
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har inget att invända mot de 
slutsatser och rekommendationer som framförs, men föreslår att nämnden 
kommenterar rekommendationerna i sitt yttrande över revisionsrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av Huddinge kommuns revisorer har revisionsfirman KPMG 
genomfört en granskning av kommunens insatser för att förebygga och minska 
behov av försörjningsstöd. Granskningen ingick i revisionsplanen för 2021. 
Rapporten slutfördes 7 februari 2022, se bilaga 2. 
Granskningen genomfördes genom intervjuer med förvaltningschef, 
verksamhetschef arbete och försörjning, utvecklingsledare och enhetschefer från 
försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten. Utöver detta genomfördes 
dokumentsstudier.  
KPMG rekommenderar följande åtgärder: 
1. Säkerställa att det finns rutiner för att styrande dokument revideras och 

uppdateras regelbundet.  
2. Verka för att utforma en struktur för politisk och verksamhetsmässig 

samverkan på kommunkoncernnivå som bygger på en gemensam målbild om 
medborgare i egenförsörjning. 
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Förvaltningens synpunkter 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har inget att invända mot den 
beskrivning och de rekommendationer som framförs i rapporten, men föreslår att 
nämnden kommenterar rekommendationerna i sitt yttrande.  

Säkerställa att det finns rutiner för att styrande dokument revideras och 
uppdateras regelbundet.  
Ett arbete med att uppdatera riktlinjerna har pågått under en längre tid, och 
regelbunden uppdatering av desamma säkerställs framgent genom rutiner inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett centralt skäl till att gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har avvaktat med att initiera en revidering av 
riktlinjerna är att Socialstyrelsen har arbetat med att revidera handboken för 
handläggningen av ekonomiskt bistånd, vilken bedömdes påverka kommande 
riktlinjers utformning. En revidering av riktlinjerna inleddes hösten 2021 och ett 
förslag kommer att presenteras för beslut i gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden under våren 2022. Ärendet kommer sedan lämnas vidare 
till kommunfullmäktige för upphävande av de gamla riktlinjerna.  
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställs kontinuerligt 
arbetsformer och struktur för att styrdokument, som exempelvis riktlinjer, 
verksamhetsrutiner och processkartor, regelbundet följs upp och uppdateras. 

Verka för att utforma en struktur för politisk och verksamhetsmässig 
samverkan på kommunkoncernnivå som bygger på en gemensam målbild 
om medborgare i egenförsörjning. 
Förvaltningen samverkar med flera andra delar av koncernen i strävan efter att 
uppnå det kommunövergripande målet ”Arbete och företagsamhet lägger grunden 
för en framgångsrik kommun”, vilket bland annat innefattar att Huddingebor ska 
ha egen försörjning. Strukturer för samverkan är upparbetade, bland annat inom 
ramen för Arbetsmarknadsforum där kommunstyrelsen och gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden deltar med både tjänstemän och politiker, och i 
samordningsförbundet HBS där socialnämnden och gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningen gör detsamma.  
Vidare sker mindre formell samverkan med många delar av kommunen inklusive 
bolagen i strävan efter samma mål, till exempel inom ramen för det kommunala 
aktivitetsansvaret, feriepraktik och aktiviteter för unga som varken studerar eller 
arbetar.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förslaget att godkänna yttrandet innebär inga ekonomiska eller juridiska 
konsekvenser. 
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Frida Plym Forshell 
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör 

Annette Hedlin 
Verksamhetschef Arbete och försörjning 

 

  
 

Bilagor 
Bilaga 1. Missiv: Granskning av kommunens insatser för att förebygga och 

minska behov av försörjningsstöd  
Bilaga 2. Granskningsrapport granskning av försörjningsstöd 
Bilaga 3. Yttrande över granskningsrapport  
 
 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna i Huddinge kommun, revisionsgrupp 1
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 Kommunrevisionen 

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande gällande 
KPMG:s granskningsrapport ”Granskning av försörjningsstöd” 

Bakgrund 
KPMG har, på uppdrag av revisionen i Huddinge kommun, genomfört en 
granskning av kommunens insatser för att förebygga och minska behov av 
försörjningsstöd. Revisionen ingick i revisionsplanen för 2021. Rapporten 
slutfördes 7 februari 2022. Rapporten rekommenderar följande åtgärder: 
1. Säkerställa att det finns rutiner för att styrande dokument revideras och 

uppdateras regelbundet.  
2. Verka för att utforma en struktur för politisk och verksamhetsmässig 

samverkan på kommunkoncernnivå som bygger på en gemensam målbild om 
medborgare i egenförsörjning. 

Yttrande 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av rapporten. Nämnden har 
inget att invända på rapporten och dess slutsatser men vill föra fram ett par 
förtydliganden: 
Behovet av att revidera riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd, HKF 
7020, var känt tidigare än vad som framgår i rapporten. Nämnden har avvaktat 
med revideringen för att invänta Socialstyrelsens nya handbok för handläggning 
av ekonomiskt bistånd. Förslag till reviderade riktlinjer antas av nämnden under 
våren 2022, för vidareförmedling till kommunfullmäktige tillsammans med 
förslag om upphävande om HKF 7020.  
Inom ramen för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete utvärderas och 
uppdateras styrdokument, som exempelvis riktlinjer, verksamhetsrutiner och 
processkartor, regelbundet. Vidare finns uppföljningsrutiner som säkerställer att 
aktuell rättspraxis och lagstiftning löpande läggs till grund för anpassning av 
handläggningsrutinerna och tillhörande processkartor.  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden vill också understryka att styrning och 
samverkan inom kommunkoncernen sker utifrån målet ”Arbete och företagsamhet 
lägger grunden för en framgångsrik kommun”, som bland annat innefattar att 
Huddingebor ska ha egen försörjning. Målet berör dels gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter men också kommunstyrelsens 
näringslivssektion samt verksamheter inom socialnämnden och kultur- och 
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fritidsnämnden. Verksamhetssamverkan sker bland annat inom ramen för 
arbetsmarknadsinsatser och stöd till unga, och i vissa samverkanssammanhang är 
såväl politiker som tjänstemän involverade. Ovan nämnda kvalitetsarbete utförs 
med stöd av ett digitalt ledningssystem, som tillhandahåller samverkansrutiner för 
ett sammanhållande av socialtjänsten. Dessa stärker samverkan inom koncernen 
ytterligare.
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