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Svar på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Yttrande om grundläggande  

granskning 2021 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat den 19 maj 2022 och 

överlämnar yttrandet till Huddinge kommuns revisorer. 

Sammanfattning 

Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer  

genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen och 

övriga nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och  

kontroll av verksamheterna.  

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig om granskningen. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen lämnar förslag till yttrande. I  

förslaget till yttrande framgår att nämnden delar revisionens bild att nämnden har  

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av  

verksamheten. Förvaltningen förslår att inga åtgärder vidtas med anledning av  

revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteutlåtande den 19 maj 2022 och tillhörande bilagor inklusive

förslag till yttrande

• Arbetsutskottets protokoll den 24 augusti 2022

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag, och ordföranden 

konstaterar att så är fallet. 

Beslutade yttranden ska skickas till 

Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1 

pekka.poljo@huddinge.se  

Kommunstyrelsens förvaltning 

mailto:pekka.poljo@huddinge.se
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Handläggare  
Fanny Adebrink 
Fanny.Adebrink@huddinge.se 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   

Svar på remiss från revisorerna om grundläggande granskning 
2021 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
Yttrande om grundläggande granskning 2021 enligt bilaga 1 och överlämnar 
yttrandet till Huddinge kommuns revisorer.  

Sammanfattning 
Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer 
genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen och 
övriga nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheterna.   
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig om 
granskningen. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen lämnar förslag till 
yttrande i bilaga 1. I förslaget till yttrande framgår att nämnden delar revisionens 
bild att nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten. Förvaltningen förslår att inga åtgärder vidtas med 
anledning av revisionsrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en 
grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
styrelse och nämnd skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten.  
Granskningen bedömer att nämnder och styrelse i allt väsentligt skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderades kommunstyrelsen och de 
övriga nämnderna att:  
 arbeta vidare med de områden i respektive internkontrollplan där arbetet inte 

kunnat slutföras under 2021; 
 arbeta vidare med de områden som bedöms som viktiga och prioriterade 

utifrån revisionsgranskning eller annan extern granskning; 
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 delta i det förändringsarbete kring intern kontroll som kommer att 
genomföras under 2022. Ett särskilt ansvar åvilar förtroendevalda i såväl 
kommunstyrelsen som övriga nämnder då dessa enligt kommunallagen är 
ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunen har som mål 
att göra en översyn av hela arbetet med intern kontroll, bland annat utifrån 
struktur, modell samt därtill hörande rutiner och processer. 

Uppföljningen har remitterats till kommunstyrelsen och övriga nämnder att 
besvara senast den 31 oktober 2022. 

Förvaltningens synpunkter 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen välkomnar granskningen och delar 
bilden att nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten. Den nya målstyrningen som infördes 2021 i 
Huddinge kommun ger nämnderna förutsättningar för att det sker på ett 
ändamålsenligt och betryggande sätt. Förvaltningen förslår att inga åtgärder vidtas 
med anledning av revisionsrapporten. 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande lämnas i 
bilaga 1. 

Konsekvenser för barn 
Förslaget att godkänna yttrandet innebär inga konsekvenser för barn. 

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

Fredrik Dahlin 
Ekonomichef 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande om Grundläggande 

granskning 2021.  
Bilaga 2. Missiv: Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021.  
Bilaga 3. Revisionsrapport: Grundläggande granskning.  
 

 
Beslutade yttranden ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1 
pekka.poljo@huddinge.se 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande om 
Grundläggande granskning 2021 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i revisionens sammanfattande 
bedömning att nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten. Den nya målstyrningen som infördes 
2021 i Huddinge kommun ger nämnderna förutsättningar för att det sker på ett 
ändamålsenligt och betryggande sätt.  
Som framgår av rapporten har gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inga 
åtgärder eller kontroller som inte har kunnat slutföras i internkontrollplanen 2021. 
Nämnden instämmer i revisionens generella rekommendationer att arbeta vidare 
med de åtgärder i styrelsens internkontrollplan som inte kunnat slutföras under 
2021, och de områden som bedöms som viktiga och prioriterade utifrån 
revisionsgranskning eller annan extern granskning är en självklar del i det som 
avses med att ha en god systematik i nämndens interna kontroll.  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till att 
kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder har påbörjat en översyn av 
hela arbetet med intern kontroll. Arbetet kommer att samordnas av 
kommunstyrelsens förvaltning.  
Revisorerna kommenterar i rapporten att nämnden i princip redovisar ett utfall 
enligt budget, men att enskilda poster avviker nämnvärt mot budget. Gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden har kännedom om detta och har utvecklat 
budgeteringsrutinerna inför budget 2023. 
Med anledning av ovanstående föranleder revisionsrapporten inga vidare åtgärder. 
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