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Sammanträdesdatum Paragraf 
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Svar på remiss från revisorerna om uppföljning av 
revisionsrapporter 2019  

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om uppföljning av 
revisionsrapporter 2019 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat den 2 maj 2022 
och överlämnar yttrandet till Huddinge kommuns revisorer. 

Sammanfattning 
Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer  
följt upp revisionsgranskningar från 2019 för att studera och bedöma de åtgärder som 
har vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i granskning av  
internkontroll, grundskolenämndens styrning för att uppnå en jämlik skola samt av  
kommunens samverkan med civilsamhället. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig om uppföljningen  
av kommunens samverkan med civilsamhället. I revisionsrapporten rekommenderas 
samtliga nämnder att se över och ta fram konkreta mål, mått och  
utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med civilsamhället i sina  
verksamhetsplaner. 

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att nämnden inte instämmer i  
revisonens rekommendation om att mål, mått och utvecklingsaktiviteter ska tas fram, 
utan att samverkan med civilsamhället bör vara ett medel för att nå de övergripande  
nämndmålen. Förvaltningen förslår att inga åtgärder vidtas med anledning av  
revisionsrapporten. 

Överläggning 
I ärendet yttrar sig Anders Ferbe (S), Evelina Enochsson (MP), Olov Hamilton (V) 
och gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell. 

Yrkande 
Anders Ferbe (S) yrkar på avslag på förvaltningens förslag och avstår annars från att 
delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Anders Ferbe (S), Evelina Enochsson (MP) och Olov Hamilton (V) lämnar en 
gemensam protokollsanteckning, se bilaga. 
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Beslutsunderlag 
• Förvaltningens tjänsteutlåtande den 2 maj 2022
• Arbetsutskottets protokoll den 1 juni 2022

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag: förvaltningens förslag och Anders 
Ferbes (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
nämnden godkänner förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1 
Kommunstyrelsens förvaltning 



 

 
 

      
 
 
 
Huddinge kommun 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
2022-06-08 
 
 
PROTOKOLLSANTECKNING 
 
Ärende 5: Svar på remiss från revisorerna om uppföljning 
av revisionsrapportet  
 
Uppföljningen från revisorerna sätter fingret på viktiga förbättringsåtgärder inom 
kommunen. En sådan är kontakterna med civilsamhället där revisorerna ger 
tydlig rekommendation att mål, mått och utvecklingsaktiviteter ska tas fram. 
 
Tyvärr anser förvaltningen och koalitionen att inga åtgärder ska vidtas med 
anledning av revisionsrapporterna, utan anser att samverkan endast är ett medel 
för att nå de övergripande nämndmålen.  
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att samverkan inte 
bara är ett medel utan också ett mål i sig. Vi delar därför revisorernas bedömning 
att nämnden och förvaltningen borde följa rekommendationerna.  
 
 
För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet För Miljöpartiet 
i Huddinge  i Huddinge  i Huddinge 
 
 
Anders Ferbe  Olov Hamilton Evelina Enochsson 
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Handläggare  
Fanny Adebrink 
Fanny.Adebrink@huddinge.se 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   

Svar på remiss från revisorerna om uppföljning av 
revisionsrapporter 2019  

Förslag till beslut 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
Yttrande om uppföljning av revisionsrapporter 2019 enligt bilaga 1 och 
överlämnar yttrandet till Huddinge kommuns revisorer.  

Sammanfattning 
Revisionsfirman KPMG AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda 
revisorer följt upp revisionsgranskningar från 2019 för att studera och bedöma de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i 
granskning av internkontroll, grundskolenämndens styrning för att uppnå en 
jämlik skola samt av kommunens samverkan med civilsamhället.  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ombetts att yttra sig om 
uppföljningen av kommunens samverkan med civilsamhället. I revisionsrapporten 
rekommenderas samtliga nämnder att se över och ta fram konkreta mål, mått och 
utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med civilsamhället i sina 
verksamhetsplaner. 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen lämnar förslag till yttrande i 
bilaga 1. I förslaget till yttrande framgår att nämnden inte instämmer i revisonens 
rekommendation om att mål, mått och utvecklingsaktiviteter ska tas fram, utan att 
samverkan med civilsamhället bör vara ett medel för att nå de övergripande 
nämndmålen. Förvaltningen förslår att inga åtgärder vidtas med anledning av 
revisionsrapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionsfirman KPMG AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda 
revisorer följt upp revisionsgranskningar från 2019 i enlighet med revisionsplanen 
för 2021. Syftet med uppdraget har varit att studera och bedöma åtgärder som 
vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i granskning av tre 
revisionsrapporter: internkontroll, grundskolenämndens styrning för att uppnå en 
jämlik skola samt av kommunens samverkan med civilsamhället. 
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Uppföljningen har remitterats 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. 
Internkontroll 
För uppföljningen av granskningen av intern kontroll bedömer revisorerna att 
kommunstyrelsen planerar ett arbete med att genomföra åtgärder för samtliga 
rekommendationer, men att majoriteten av åtgärder inte är fullföljda. Revisionen 
lämnar ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen kopplat till 
internkontrollprocessen och dataskyddsfrågor.  
Styrning för att uppnå jämlik skola 
Inom ramen för uppföljning av grundskolenämndens styrning för att uppnå en 
jämlik skola bedömer revisorerna att en stor del av rekommendationerna har lett 
till åtgärder. Revisionen lämnar ett antal rekommendationer till 
grundskolenämnden för att uppnå en jämlik skola. 
Samverkan med civilsamhället 
Under 2019 lämnade Huddinge kommuns revisorer revisionsskrivelsen 
Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället. Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden besvarade remissen i samband med § 9 vid nämndens 
sammanträde den 9 september 2020. I yttrandet framgår att en strategi eller 
handlingsplan avstyrks och att mål och budget på ett tydligt sätt ger uttryck för 
kommunens ambitioner för samverkan med civilsamhället och inom vilka 
områden samverkan ska bedrivas. 
Inom ramen för uppföljningen av kommunernas samverkan med civilsamhället 
bedöms att en stor del av rekommendationerna har lett till åtgärder. Revisorerna 
anser dock att det bör förtydligas vad som ska uppnås med samverkan och 
samarbetet med civilsamhället och att det saknas en fastslagen policy eller strategi 
samt konkreta mål. Revisorerna noterar dock att det pågår ett ambitiöst arbete 
med att samverka med civilsamhället i stort.  
Revisionerna beskriver att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samverkan 
med civilsamhället har minskat med anledning av minskat antal aviserade 
nyanlända och pandemin. Revisionerna lyfter att förvaltningen arbetar 
regelbundet med att uppdatera den förvaltningsrelaterade informationen som 
riktar sig mot civilsamhället på kommunens hemsida. 
Utifrån uppföljningen rekommenderar KPMG att kommunstyrelsen överväger att 
ta fram en strategi för samverkan och samarbete med civilsamhället samt att samla 
in goda exempel från förvaltningarna. Vidare rekommenderas samtliga nämnder 
att ta fram konkreta mål, mått och utvecklingsaktiviteter gällande samverkan med 
civilsamhället i sina verksamhetsplaner. 
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Förvaltningens synpunkter 
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ser att civilsamhället kan bidra till 
att främja och utveckla kommunens verksamhet och åtaganden, men delar inte 
revisionens rekommendation att mål, mått och utvecklingsaktiviteter ska tas fram 
utan menar att samverkan bör vara ett medel för att nå de övergripande 
nämndmålen. 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 uppföljning av 

revisionsrapporter 2019.  
Bilaga 2. Missiv: Revisionsrapport Uppföljning av revisionsrapporter 2019.  
Bilaga 3. Uppföljning av revisionsrapporter från 2019. 
 

 
 

Beslutade yttranden ska skickas till 
Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande om 
uppföljning av revisionsrapporter 2019 

Det är eftersträvansvärt att ha ett gott samarbete med civilsamhället. 
Målsättningen är att ett gott samarbete leder till att civilsamhället bidrar till att 
främja kommunens verksamhet och åtaganden. 
Samverkan med civilsamhället i Huddinge kommun sker inom flera av 
kommunens olika verksamhetsområden och med en rad olika aktörer. Det finns 
många olika etablerade former för samverkan och samarbete såsom särskilda 
forum för dialog, idéburna offentliga partnerskap (IOP), bidragsgivning och 
upplåtande av lokaler. Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter sker samverkan bland annat inom ramen för gymnasieskolornas 
verksamhet, med företag kopplat till feriepraktik samt med företag och ideella 
organisationer för arbetsmarknadsinsatser. 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden delar inte revisorernas rekommendation 
om att varje nämnd ska ta fram konkreta mål, mått och utvecklingsaktiviteter för 
samverkan med civilsamhället i sin verksamhetsplan. Samverkan med 
civilsamhället är inte ett mål i sig, utan ett medel för att nå de övergripande 
nämndmålen och målen i nämndens kärnuppdrag. 
Nämnden förespråkar istället att den ordinarie processen för styrning och 
uppföljning och övergripande instruktioner och rutiner till dessa utvecklas så att 
samtliga nämnder har civilsamhället som en möjlig samverkande aktör i åtanke 
vid framtagande av nämndernas verksamhetsplaner och förvaltningarnas 
arbetsplaner. Med anledning av ovanstående föranleder revisionsrapporten inga 
vidare åtgärder.  
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