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Uppföljning av revisionsrapporter 2019 - yttrande  
 
Bygglovs- och tillsynsnämndens beslut 
Bygglovs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 
april 2022, som sitt yttrande till revisorsgrupp 1 om KPMG:s rapport ”Uppföljning av 
revisionsrapporter från 2019”. 
 

Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Bygglovs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 
april 2022, som sitt yttrande till revisorsgrupp 1 om KPMG:s rapport ”Uppföljning av 
revisionsrapporter från 2019”. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer följt upp tre 
revisionsrapporter från 2019 för att se hur nämnderna har tagit till sig av och agerat 
utifrån revisionens rekommendationer. Uppföljningsrapporten har skickats till 
bygglovs- och tillsynsnämnden för yttrande senast den 30 augusti 2022. 
 
Bygglovs- och tillsynsnämnden har ombetts att kommentera uppföljningen av den av 
rapporterna som handlar om kommunens samverkan med civilsamhället. 
Bygglovs- och tillsynsnämnden och övriga nämnder rekommenderas i 
uppföljningsrapporten att ”se över att ta fram konkreta mål, mått och 
utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med civilsamhället i sina 
verksamhetsplaner”. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att se över om det finns mål, mått och uppdrag 
kopplade till att samverka med civilsamhället som lämpar sig att ha med i nämndens 
verksamhetsplan 2023. Förvaltningen tycker däremot inte att nämnden i sin 
verksamhetsplan måste ha med mål, mått och uppdrag kopplade till att samverka med 
civilsamhället. Det måste lämnas utrymme för att i översynen kunna dra slutsatsen att 
samverkan inte är lämplig eller att det saknar relevans att redogöra för detta i 
verksamhetsplanen. 
 
Överläggning 
Henrik Juhlin (C), Britt Björneke (V) och Tove Bodin (tjänsteman) yttrar sig i ärendet 
innan överläggningen förklaras avslutad. 
 
Beslutet ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Handläggare  
Maria Gren 
Maria.Gren@huddinge.se 

Bygglovs- och tillsynsnämnden  

Revisionsrapport: Uppföljning av revisionsrapporter 2019 – 
yttrande 

Förslag till beslut 
Bygglovs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 
28 april 2022, som sitt yttrande till revisorsgrupp 1 om KPMG:s rapport 
”Uppföljning av revisionsrapporter från 2019”. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer följt upp tre 
revisionsrapporter från 2019 för att se hur nämnderna har tagit till sig av och 
agerat utifrån revisionens rekommendationer. Uppföljningsrapporten har skickats 
till bygglovs- och tillsynsnämnden för yttrande senast den 30 augusti 2022. 
Bygglovs- och tillsynsnämnden har ombetts att kommentera uppföljningen av den 
av rapporterna som handlar om kommunens samverkan med civilsamhället.  
Bygglovs- och tillsynsnämnden och övriga nämnder rekommenderas i 
uppföljningsrapporten att ”se över att ta fram konkreta mål, mått och 
utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med civilsamhället i sina 
verksamhetsplaner”. 
Förvaltningen ställer sig positiv till att se över om det finns mål, mått och uppdrag 
kopplade till att samverka med civilsamhället som lämpar sig att ha med i 
nämndens verksamhetsplan 2023. Förvaltningen tycker däremot inte att nämnden 
i sin verksamhetsplan måste ha med mål, mått och uppdrag kopplade till att 
samverka med civilsamhället. Det måste lämnas utrymme för att i översynen 
kunna dra slutsatsen att samverkan inte är lämplig eller att det saknar relevans att 
redogöra för detta i verksamhetsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer följt upp tre 
revisionsrapporter från 2019 för att se hur nämnderna har tagit till sig av och 
agerat utifrån revisionens rekommendationer. Uppföljningsrapporten har skickats 
till bygglovs- och tillsynsnämnden för yttrande senast den 30 augusti 2022. 
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De tre revisionsrapporterna handlar om kommunens interna kontroll, 
grundskolenämndens styrning för att uppnå en jämlik skola, samt kommunens 
samverkan med civilsamhället. Bygglovs- och tillsynsnämnden har ombetts att 
kommentera uppföljningen av kommunens samverkan med civilsamhället. 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelse och nämnder till stor del har följt 
rekommendationerna i den sistnämnda revisionsrapporten, men ser behov av att 
kommunen förtydligar vad som ska uppnås med samverkan med civilsamhället. 
Med bakgrund av detta rekommenderar revisorerna följande: 

• Nämnderna ser över att ta fram konkreta mål, mått och 
utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med civilsamhället i sina 
verksamhetsplaner. 

• Kommunstyrelsen överväger återigen att ta fram en strategi för att konkret 
tydliggöra vad kommunen ska uppnå med samverkan och samarbetet med 
civilsamhället, samt hur arbetet ska utvecklas, styras och följas upp. I ett 
sådant arbete bör representanter från olika delar av civilsamhället bjudas in 
till dialog och medverkan. 

• Kommunstyrelsen säkerställer att de goda exempel som samlats in från 
förvaltningarna används till att förtydliga vad kommunen ska uppnå med 
samverkan och samarbetet med civilsamhället. 

Bygglovs- och tillsynsnämnden omfattas av den första rekommendationen. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen ställer sig positiv till att se över om det finns mål, mått och uppdrag 
kopplade till att samverka med civilsamhället som lämpar sig att ha med i 
nämndens verksamhetsplan 2023. Hur förvaltningen väljer att genomföra 
uppdragen från nämnden preciseras därefter i förvaltningens arbetsplan, som 
bland annat innehåller aktiviteter. Även här kan förvaltningen se över om det till 
exempel lämpar sig att utföra aktiviteter tillsammans med civilsamhället. 
Förvaltningen tycker däremot inte att nämnden i sin verksamhetsplan måste ha 
med mål, mått och uppdrag kopplade till att samverka med civilsamhället, eller att 
det i förvaltningens arbetsplan måste läggas in aktiviteter om samverkan med 
civilsamhället. Översynen skulle kunna resultera i att nämnden eller förvaltningen 
kommer fram till att det inte lämpar sig att samverka med civilsamhället eller att 
det saknar relevans att redogöra för detta i verksamhetsplanen. Samverkan med 
civilsamhället är inte ett mål i sig, utan ett medel för att nå de övergripande 
nämndmålen och målen i nämndens basuppdrag. Nämndens reglemente och 
budget och de lagar som styr nämndens uppdrag sätter därtill ramarna för i vilka 
frågor nämnden kan samverka med civilsamhället. 

Hållbarhet och barnkonventionen 
Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett 
hållbarhets- eller barnrättsperspektiv. 
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska eller 
juridiska konsekvenser för nämnden. 
 

Toralf Nilsson 
Teknisk direktör 
 

 

Tove Bodin 
Administrativ chef 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Missivet ”Revisionsrapport: Uppföljning av revisionsrapporter 2019” 
Bilaga 2. KPMG:s rapport ”Uppföljning av revisionsrapporter från 2019” 
 

Beslutet ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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