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Granskningsrapport ”Grundläggande granskning”, remissvar
  
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-
04-19, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsskrivelsen 
Uppföljning av revisionsrapporter 2019. 

 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag att kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en 
grundläggande granskning med syfte att bedöma om styrelse och nämnder skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Granskningen har omfattat protokollsgranskning, dokumentstudier samt 
nämnddialoger. Den sammanfattande bedömningen är att styrelse och nämnder i allt 
väsentligt skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder att: 
- Arbeta vidare med de områden i respektive styrelses/nämnds 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. 
- Delta i det förändringsarbete gällande struktur och modell kring intern kontroll som 
kommer att genomföras under 2022. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts att yttra sig om granskningen. Nämnden 
beslutar att socialförvaltningens synpunkter överlämnas till Huddinge kommuns 
revisorer som nämndens svar på revisionsskrivelsen Grundläggande granskning 
2021. 
 
Socialförvaltningen instämmer med granskarnas sammanfattade bedömning om att 
om att man genom förvaltningens systematiska arbete med kvalitet utifrån varje 
verksamhets basuppdrag och process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem för kvalitet, samt arbetet utifrån planerings- och 
uppföljningsprocessen i enlighet med Mål och budget och ny målstyrning, ger 
nämnden förutsättningar för att styrningen, uppföljningen och kontrollen av 
verksamheten sker på ett ändamålsenligt och betryggande sätt. 
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Förvaltningen anser att granskarnas rekommendation att arbeta vidare med de 
åtgärder i nämndens internkontrollplan som inte kunnat slutföras under 2021 samt att 
arbeta vidare med 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.  
 
I enlighet med granskarnas rekommendation, och förvaltningens tidigare yttrande på 
genomförd revision av intern kontroll daterad 2020-05-25, ställer sig 
socialförvaltningen positiv till att i samverkan med övriga nämnder använda ett 
tydligt och enhetligt angreppssätt i arbetet med intern kontroll. Arbetet har påbörjats 
och kommer att fortlöpa under 2022 under samordning av 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Huddinge kommuns revisorer, revisorsgrupp 1 
Kommunstyrelsens förvaltning, Pekka Pöljö 

 
 

 










	Vård- och omsorgsnämnden (2022-06-16 VON §4)
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-19, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsskrivelsen Uppföljning av revisionsrapporter 2019.
	Sammanfattning
	Beslutet ska skickas till

	Tjänsteutlåtande, VON, Granskningsrapport Grundläggande granskning, remissvar

