
 
 

Bilaga: Revisionsrapport: Granskning av uppföljning av revisionsrapporter 2019 

Revisorerna i Huddinge kommun Till: 
Revisionsgrupp 1  Kommunstyrelsen – kommentarer till  
Eva-Li Prades Eriksson uppföljning av granskning av intern kontroll samt  
Ulrika Wennberg kommunens samverkan med civilsamhället 
Lars Blomkvist  Grundskolenämnden – kommentarer till  
Åke Wickberg  uppföljningen av granskning av  
Fredrik Fischer grundskolenämndens styrning för  
Elsa Johansson  att uppnå en jämlik skola samt uppföljningen av   
 kommunens samverkan med civilsamhället 
 Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden,  
 Vård- och omsorgsnämnden, Gymnasie- och  
  arbetsmarknadsnämnden, Bygglov- och  
   tillsynsnämnden och Klimat- och  
   stadsmiljönämnden - kommentarer till  
  uppföljningen av kommunens samverkan med  
  civilsamhället  
 
 

Till:  
Kommunfullmäktige för kännedom  
 

 
 
 
 
 

Revisionsrapport: Uppföljning av revisionsrapporter 2019 
 
KPMG har av revisionsgrupp 1 fått i uppdrag att följa upp revisionsgranskningar från år 2019. Detta 
med anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas. 
Således följer revisorerna årligen upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare genomförda 
granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av 
revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport nedan:  

— Granskning av intern kontroll  

— Granskning av grundskolenämndens styrning för att uppnå en jämlik skola  

— Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället  

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunen till viss del har 
hörsammat de bedömningar och rekommendationer som revisionen lämnade i samband med 2019 års 
revisionsgranskningar. Se bedömningar och rekommendationer per uppföljd granskning i bifogad 
bilaga.  

Vi har förståelse för att verksamheter har påverkats av effekter av pandemin. Vår uppfattning är dock 
att det inte är tillräckligt tillfredsställande att det är flertal rekommendationer som inte har uppfyllts.  
Vi vill ytterligare betona kommunstyrelsens och nämndernas ansvar enligt kommunallagen gällande 
den interna kontrollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga: Revisionsrapport: Granskning av uppföljning av revisionsrapporter 2019 

 
 

Vi beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, grundskolenämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, 
bygglovs- och tillsynsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden för yttrande senast den 30 augusti 
2022 och för kännedom till kommunfullmäktige. 

 
 
Eva-Li Prades Eriksson   Ulrika Wennberg 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
Lars Blomkvist    Åke Wickberg  
 
 
Fredrik Fischer    Elsa Johansson 


