
 

 
 
Till     För kännedom:  
Huddinge kommun    Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder       

 

 
Missiv; Begäran om yttrande avseende sex tidigare översända 
granskningsrapporter tillhörande 2021 års granskningsplan. 
 
Under våren 2021 har följande granskningsrapporter sänts till KS, nämnder och KF 
utan begäran om yttrande.  

1) Granskning av målbilaga – samtliga nämnder 
2) Uppföljning av tidigare granskningar av bisysslor 
3) Ändamålsenligt i kommunens målformuleringar 
4) Kommunens förmåga att genomföra beslutade investeringar 
5) Parkering på kvartersmark, gatumark och infartsparkering. 
6) Digitalt i äldreomsorgen 

Skäl till att ingen begäran om yttrande framställts är att dessa granskningar har 
betydande samband med granskningen av kommunens hållbarhetsprocesser och 
ett visst samband med granskningen av kommunens användning av värdegrunder 
som styrningsverktyg. Dessa två granskningar är nu genomförda och översända 
till nämnder och KS. 
Hållbarhetsaspekter finns i varierande omfattning i alla sex rapporterna. 
Rapporten om värdegrunder som styrningsverktyg har koppling till 
målformuleringar och måluppfyllelse. Jag har bedömt det som ändamålsenligt att 
nämnderna och KS i sina svar på de sex granskningsrapporterna även har tagit 
del av och haft möjlighet att beakta de två senaste rapporterna. 
Innehållet i granskningarna som helhet visar sammantaget att det finns betydande 
utrymme för förbättringar avseende KS och nämndernas genomförande av KF-
beslut. Samtidigt ger kommunens årsredovisning ger en bättre bild av 
måluppfyllelse än vad de sakkunniga biträdena till revisionen har funnit vara 
rimligt. 
Till skillnad från KF-målen under mandatperioden har kommunens jämförelsevis 
höga kostnadsnivå inte förbättrats, antalet nya bostäder är långt under KF-målen, 
användning av digitaliseringen möjligheter är eftersatt, skolresultaten marginellt 
bättre men på en jämförelsevis låg nivå, andelen beslutade investeringar som 
genomförts är minskande, sjukfrånvaron är fortsatt hög i vissa delar av 
kommunen, underskottet i hemtjänsten fortsätter, problemen i s.k. utsatta 
områden i kommunen förefaller öka, och faktiska intäkter från 
exploateringsverksamheten har sjunkit. Kommunens goda finansiella ställning 
beror väsentligen på högre skatteintäkter, ökade statsbidrag och lägre volymer. 

 
Kommunrevisor Klas Hamrin 2022-08-01 

 
 



2 
 

Brister i målformuleringar och indikatorer som används i kommunen framkommer i 
flera och oberoende granskningar liksom bristerna i KS och nämndernas styrning, 
kontroll och uppföljning. Dessa brister är i betydande utsträckning relaterade till 
tillkortakommaanden i den nya styrmodell som kommunen införde 2021.  
I min revisionsberättelse för 2021 anmärkte jag på bristerna i måluppfyllelse, 
ekonomisk hushållning bestående av utebliven nyttohemtagning medelst 
digitalisering, diskrepanser mellan kommunens bedömningar och sakkunniga 
biträdets bedömningar, felaktigheter i räkenskaperna, brister i följsamhet 
gentemot lagar, reglementen, förordningar och riktlinjer från statliga 
myndigheter samt KS vägran att ge revisorna insyn i kommunens räkenskaper 
för att utföra sitt uppdrag. De brister som redovisas i granskningsrapporten om 
hållbarhetsprocesser utgör ytterligare en revisionell anmärkning mot KS.  
Jag rekommenderar med anledning av detta nämnderna och KS att signifikant 
öka ambitionsnivån i verksamhetsplanerna för 2023 för att under kommande 
mandatperiod i högre grad genomföra KF:s beslut och mål. 
 
Rapporterna 1-4 överlämnas härmed till KS och samtliga nämnder för yttrande 
senast 2022-10-30. 
Rapport nr 5 överlämnas härmed till KS och Klimat- och stadsmiljönämnden för 
yttrande senast 2022-10-30 samt övriga nämnder för information. 
Rapport nr 6 överlämnas härmed till KS och Vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande senast 2022-10-30 samt övriga nämnder för information. 
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